
 

 

 نٌةالسُّ  اإلشاراتِ  ٌة فً حلِ نِ السَّ  جةُ هْ البَ 

 

 

 : تؤلٌؾ

 رحمه هللا تعالى ــ –التتابً المالكً  إبراهٌممحمد بن 

 هـ 2ٕٗالمتوفى سنة 

 

  اعتنى بهِ 

 الموصلً الزبٌدي محمد بن عبدهللاعبدالعزٌز  أبو

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

نعوذ إنَّ الحمد هلل، نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، و

باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا 

فال مضلِّ له، ومن ٌضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمد عبده 

 ورسوله.

َ َحقَّ ُتَقاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ إاِلَّ  قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  {

 ْنُتْم ُمْسلُِموَن {.َوأَ 

ُكْم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  قُوا َربَّ َها النَّاُس اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  {

َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكِثًٌرا َوِنَساًء 

َ َكا َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ُكْم َواتَّ ٌْ َن َعَل

  َرقًٌِبا {.

َ َوقُولُوا َقْوالً َسِدًٌدا {. قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  { 

ا بعُد:    أمَّ

دي خٌر الهدي هفإنَّ أصدق الحدٌث كتاب هللا و

األمور محدثاتها وكل  محمٍد صلى هللا علٌه وسلم وشر

 ار. محدثٍة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فً الن

 : وبعد



وهو  الحدٌث من العلوم المهمة والنافعة فان علم

فان شرؾ العلم ورفعته من شرؾ  من اعظم العلوم نفعاً 

الحدٌث عظٌم الفابدة  رفعته ، وال شك أنَّ علمم والمعلو

لك وكٌؾ ال ٌكون كذ -وال ٌستؽنى عنه طالب العلم 

كل بل  – صلى هللا علٌه وسلم بحدٌث النبًوهو ٌهتم 

العلوم محتاجة الٌه ، ولقد اهتم علمابنا منذ فجر االسالم 

 . بهذا العلم واولوهُ العناٌة الفابقة 

ً القارئ كتاب فً هذا الفن ، قام وبٌن ٌدٌك أخ

مإلفه بشرح قصٌدة طارت بها الركبان وشرحها األبمة 

من األعالم لعذوبة ألفاظها ومعانٌها ، وهذه القصٌدة 

شبٌلً أخرجها فً قالب ؼزلً نظم العالمة ابن فرح اإل

ى فٌها بؤوصاؾ جملة من أنواع الحدٌث ، وقام ، وَ  رَّ

التتابً وزاد علٌها  بشرحها الشٌخ محمد بن إبراهٌم

   .  أبٌاتا وقام بشرحها أٌضاً 

 

 

 

 



 قصٌدة ابن فرح

، قال  وشرحاً  هذه القصٌدة اهتم بها العلماء حفظاً 

الذهبً : وله قصٌدة ملٌحة ؼزلٌة فً صفات  اإلمام

الحدٌث ، سمعت منه أولها : ؼرامً صحٌح ........ 

 البٌت . 

وهً عشرون بٌتاً 
ٔ

ً ، نا الدمٌاطامنه شٌخ اهسمع 

 والٌونٌنً . 

وقال السبكً : وهذه القصٌدة بلٌؽة ، جامعة لؽالب 

أنواع الحدٌث
ٕ
 . 

 –االشبٌلً أي  –وقال ابن تؽري بردي : وهو 

على صفات الحدٌث ةالقصٌدة المشتملصاحب 
ٖ
 . 

وقال الصفدي : وله قصٌدة ؼزلٌة فً صفات 

الحدٌث وهً عشرون بٌتاً 
ٗ
 . 

وقال ابن العماد الحنبلً : ولقد حفظها جماعة 

وعلى فهمها عولوا .
٘

 

                                                             
ٔ

شٙبة اٌل٠ٓ . . .  ِٕظِٛخ : اثٓ فوػ  لبي ؽبعٟ ف١ٍفخ فٟ وشف اٌظْٕٛ : -  

. ٚ٘نا فطأ ٚاػؼ ، فمل ٔض غ١و  ث١زب فٟ : صالص١ٓ ال١ِخ  ،فٟ : اٌؾل٠ش  ، اإلشج١ٍٟ 

غ١و اْ اٌززبئٟ ىاك ػ١ٍٙب اث١بربً فٍؼٍٗ كفً ػ١ٍٗ اٌُٛ٘ ِٓ ٚاؽل أٙب فٟ ػشوْٚ ث١زبً ؛ 

 ٕ٘ب .
ٕ
 (9ٕ/8ؽجمبد اٌشبفؼ١خ ) -  
ٖ
 (9ٔٔ/8إٌغَٛ اٌيا٘وح ) -  
ٗ
 (78ٔ/7اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد ) -  



 فممن شرحها 

 هـ (7ٙ7ابن جماعة الشافعً المتوفَّى سنة )  -ٔ

 هـ (7ٗٗابن عبدالهادي الحنبلً المتوفَّى سنة )  -ٕ

احمد بن حسٌن بن علً الخطٌب المتوفَّى سنة )  -ٖ

 هـ (  0ٔٓ

 هـ (072الحنفً المتوفَّى سنة )  ابن قطلبوؼا -ٗ

 هـ (2ٖ7محمد بن ابراهٌم التتابً المتوفَّى سنة )  - ٘

محمد بن محمد بن محمد بن احمد الدلجً المتوفَّى  -ٙ

 هـ (2ٗ7سنة ) 

عبدالقادر بن احمد الؽنٌمً الشافعً اتمه فً  - 7

 20ٖرمضان سنة 

 ٌحٌى بن عبدالرحمن القرافً  - 0

 هـ (ًٔٗٓٔ المتوفَّى سنة ) بلقاسم البٌجاب - 2

هـ 00ٔٔمحمد بن احمد السفارٌنً المتوفَّى سنة )  -ٓٔ

) 

 هـ (00ٔٔعمر بن عبدهللا الفاسً المتوفَّى سنة )  -ٔٔ

                                                                                                                                                                               
٘
 ِٕظِٛخ غواِٟ طؾ١ؼ .اٍزفبكرٙب ِٓ ِملِخ ػجلهللا اٌقٛالٟٔ ٌغبِغ شوٚػ  -  



محمد عبادة بن بري المصري العدوي المتوفَّى  -ٕٔ

 هـ (2ٖٔٔسنة ) 

محمد المدنً بن محمد الدرعً المتوفَّى سنة )  – ٖٔ

 هـ (ٕٗٓٔ

 هـ (ٖٕٔٔبن موسى البٌلً المتوفَّى سنة )  احمد -ٗٔ

اً سنة  –٘ٔ ٌّ  ٕٗٔٔأعرابً بن محمد األزهري كان ح

 هـ

المتوفَّى سنة )  األمٌر الكبٌرمحمد بن محمد  – ٙٔ

 هـ (ٕٖٕٔ

 محمد األمٌر الصؽٌر بن محمد األمٌر الكبٌر -7ٔ

 هـ (7ٕٗٔالمتوفَّى سنة ) 

 محمد بدر الدٌن بن ٌوسؾ البٌنانً -0ٔ

محمد بن خلٌل القاوقجً المتوفَّى سنة )  – 2ٔ

 هـ (ٖ٘ٓٔ

عبدالعزٌز بن محمد السماللً المتوفَّى سنة )  – ٕٓ

 هـ (ٖٖٙٔ

محمد بن ٌوسؾ المؽربً المتوفَّى سنة )  – ٕٔ

 هـ (ٖٗ٘ٔ



عبدالقادر بن محمد سلٌم الكٌالنً المتوفَّى سنة )  – ٕٕ

 هـ (ٕٖٙٔ

 . عبدالحً بن عبدالكبٌر الكتانً – ٖٕ

، ومن المعاصرٌن على سبٌل التمثٌل ال ؼٌرهم و

 الحصر 

 عبدالكرٌم الخضٌر  -

 محمد بن عمر بازمول -

 محمد صالح المنجد  -

 ٌحٌى الحجوري -

  ابو إسحاق الحوٌنً -

 وؼٌرهم ، وهللا اعلم .

هو شهاب الدٌن  : ) الناظم ( بن فرحال مختصرة ترجمة

شبٌلً إلرح بن أحمد أبو العباس اللخمً اأحمد بن ف

شبٌلٌة وتوفً هـ بإ ٕٗٙإلمام المحدث ، ولد سنة ا

هـ فً دمشق ، من شٌوخ  22ٙرحمه هللا تعالى سنة 

، وهو احد طلبة  والدمٌاطً والٌونٌنً االمام الذهبً



، له من المإلفات مختصر خالفٌات العز بن عبدالسالم 

البٌهقً وشرح االربعٌن النووٌة وقصٌدته الؽرامٌة .
ٙ

 

 

ارح ترجمة الش
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بن خلٌل  إبراهٌممحمد بن هو أبو عبدهللا  : اسمه

ٌة بمنوفٌة مصر ( بتابٌن معجمتٌن قرتتا)، و ًالتتاب

 .بمصر  ًالقاض ًشمس الدٌن المالك

: لم تذكر المصادر التً بٌن ٌدٌنا تارٌخ  مولده

 هـ .2ٓٓمولده ولكنه قطعاً ولد قبل عام 

 :   ثناء العلماء علٌه

لمالكً فً شجرة النور قال محمد بن مخلوؾ ا

 أبوالزكٌة فً طبقات المالكٌة ما نصه : قاضً القضاة 

اإلمام التتابً  إبراهٌمعبدهللا شمس الدٌن محمد بن 

تفنن الفقٌه الفرضً العالم العامل العمدة القدوة الم

الفاضل اخذ عن النور السنهوري والبرهان اللقانً 

نطٌنً واحمد بن ٌونس القسط وسبط الدٌن الماردٌنً

                                                             
ٙ
،  اٌشبفؼ١خٌزوعّزٗ : اٌؼجو ، ٚإٌغَٛ اٌيا٘وح ، ِٚؼغُ اٌش١ٛؿ ، ٚؽجمبد أطو  - 

 اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد ، ٚشنهاد اٌن٘ت .ٚ
7

)ػٍٝ ٘بِش اٌل٠جبط(  ٖٖ٘روعّخ اٌززبئٟ فٟ ١ًٔ االثزٙبط: :  أ٠ؼب٠ٕٚظو  -  

 ٖ٘ٗ: ٕٚثوٚوٍّبْ، اٌزىٍّخ  ٕٓ: ٕٚاٌىٛاوت اٌَبئوح  7ٕٕٚشغوح إٌٛه: 

 ئؽَبْ ػجبً .9ٕٗٚوبٔذ ٚفبرٗ ٍٕخ  9ٕٔ: ٙٚاٌيهوٍٟ 



وؼٌرهم وعنه الشٌخ الفٌشً وؼٌره تخلى عن القضاء 

إلى أن قال : توفً  ....... واإلقراء لإلفتاءوتصدر 

 هـ . 2ٕٗ

 . نعته الؽزي بقاضً القضاة بالدٌار المصرٌةو

: كان موصوًفا بدٌن وعفة  قال البدر القرافًو

وصٌانة وفضل تواضع، تولى القضاء ثم تركه وأقبل 

 نٌؾ.على االشتؽال والتص

نصه  وقال اإلمام ابن العماد فً شذرات الذهب ما

شمس الدٌن محمد بن إبراهٌم التتابً المالكً العالمة : 

قاضً القضاة بالدٌار المصرٌة كان ممن جمع بٌن العلم 

والعمل صواما قواما له شرح عظٌم على الرسالة وعدة 

تصانٌؾ مشهورة وأجمع الناس على جاللته وتحرٌره 

من أخذ عنه السٌد عبد الرحٌم العباسً لنقول مذهبه وم

 رحمه هللا تعالى

شارح المختصر الشٌخ أحمد  وقال العالمة الشهٌر

: نصه  باب التنبكتً فً نٌل اإلبتهاج بتطرٌز الدٌباج ما

 إبراهٌم التتابً بتاءٌن فوقٌتٌن مخففتٌن أبومحمد بن 

هللا شمس الدٌن المصري قاضً القضاة بها قال عبد

البدر القرافً كان موصوفا بدٌن وعفة وصٌانة وفضل 

تواضع تولى القضاء ثم تركه وأقبل على اإلشتؽال 



والتصنٌؾ له ٌد طولى فً الفرابض شرح المختصر 

خر جواهر الدرر بشرحٌن سمى الكبٌر فتح الجلٌل واآل

-إلى أن ٌقول -وشرح ابن الحاجب الفرعً فً سفرٌن 

وشرح اإلرشاد البن عسكر والجالب والقرطبٌة 

 والشامل ولم ٌكمله ومقدمة ابن رشد وألفٌة العراقً اهـ

 

 : وفاته

 وأربعٌناثنتٌن  2ٕٗسنة توفً رحمه هللا تعالى 

 وتسعمابة . 

 

 تصانٌفه :من 

 المالكيتصر الخليل في فروع الفقو فتح الجليل في شرح مخ -1
 وىو شرح كبير .

 ، وىو كتابنا . السنية اإلشاراتالبهجة السنية في حل  -2
 شرح ابن الحاجب الفرعي في سفرين -3
 شرح االرشاد البن عسكر -4
 في الفروع خطط السداد والرشد لشرح نظم مقدمة ابن رشد -5
 حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع -6
 التتائيالرسالة ليوسف بن حسن  ألفاظفي حل  تنوير المقالة -7



في الفروع في  خليلالمختصر للشيخ  ألفاظجواىر الدرر في حل  -8
 مجلدين . 

 

فً ترجمة محمد  ًقال المحب:  نسبة الكتاب إلى مإلفه

بن محمد الملقب بدر الدٌن الكرخً الشافعً نزٌل 

مدرسة السلطان حسن بمصر ذكره الشٌخ مدٌن 

ال فً حقه كان عالماً عامالً فاضالً كامالً القوصونً فق

فقٌهاً مفسراً محدثاً مطلعاً أخذ العلم عن جماعة منهم 

شٌخ اإلسالم زكرٌا األنصاري قال رحمه هللا تعالى 

قرأت علٌه سورة الفاتحة وأجازنً بجمٌع مروٌاته 

ومإلفاته ومنهم اإلمام شهاب الدٌن أحمد الرملً وولده 

ة الشمس محمد بن إبراهٌم التتابً الشمس والشٌخ العالم

المالكً قال ومن جملة ما قرأته علٌه شرحه على 

 القصٌدة التً فً مصطلح الحدٌث التً أولها قوله:

  ...ؼرامً صحٌح والرجا فٌك مفصل 
 وحزنً ودمعً مرسل ومسلسل

 

 ، وؼٌرهم كثٌر . وذكره البؽدادي فً ترجمته

تاب وعلى طرة واما اسم الكتاب فقد جاء اسمه ضمن الك

 المخطوط ، وكل من ذكره ، ذكره بهذا االسم .



 وصؾ المخطوط 

 خطٌة ة نسخخمساعتمدت فً تحقٌق هذا الكتاب على 

:- 

األول : مخطوط من جامعة أم القرى مكتبة الملك 

عبدهللا بن عبدالعزٌز الجامعٌة قسم المخطوطات ، برقم 

ا ، أوقفه األستاذ أبو األنوار محمد بن وف (00ٕٔ)

بزاوٌة أسالفه السادات آل وفا ، صفحته األولى مكتوب 

من  علٌها عنوان الكتاب ، وكالم ألبً حامد الؽزالً

، وبعض األشعار ، عدد  كتاب احٌاء علوم الدٌن

، فً كل صفحة  فً كل صفحة وجهان 0ٕصفحاته 

 كلمة تقرٌبا . ٔٔسطرا فً كل سطر  ٖٕ

 وهً نسخة مقابلة ؛ ولكن فٌها سقط فً بعض

شهر  األحدهـ من ٌوم  ٖٕٔٔالمواضع، وقد كتبت سنة 

وقد رمزت لها  صفر الخٌر على ٌد عمر البدراوي .

 (أ)بالرمز  

 العامة فً الموصل األوقاؾالثانً : مخطوط من مكتبة 

فً الموصل حرسها هللا
0

وهً من خزانة حسن باشا  

، وٌحتوي على أربعة  ٕ٘/٘ٔمجموع رقم الجلٌلً ، 

هـ  ٕٖٕٔسنة   ةفو، موق ا هً االولىسالتنرو رسابل
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 ٠ؼوف ٌٙب ِىبْ . ٍولذ اٌّىزجخ ثؼل االؽلاس اٌلا١ِخ فٟ اٌّٛطً ٚال - 



فً كل  2ٕة . عدد صفحاته ٌعلى المدرسة الحسن

سطرا فً كل سطر  ٖٕصفحة وجهان ، فً كل صفحة 

هـ من  2ٕٔٔكتبت سنة  كلمة تقرٌبا . ٕٔ – ٔٔمن 

ٌوم السبت حادي عشر من جمادي األولى ، وهً نسخة 

م ، ول (ب)وقد رمزت لها بالرمز  ، جٌدة قلٌلة السقط

 ٌكتب الناسخ اسمه .

كتبت سنة  ، ٖٙ٘الحرم المكً برقم الثالثة : نسخة 

سطرا  ٖٕصفحة فً كل صفحة  ٖٙ، تقع بـ هـ  ٕٓٓٔ

كلمة تقرٌبا ، علٌها تملكات أوقفها  ٗٔ-ٓٔفً كل سطر 

الشرٌؾ عبدالمطلب بن الشرٌؾ ؼالب بن الشرٌؾ علً 

، الحسنً ، وكتب فً بداٌتها اسم الكتاب واسم المإلؾ 

وكتب بعرضها فً الصفحة األولى ترجمة البن فرح 

 مؤخوذة من طبقات الشافعٌة .

؛  وال ٌوجد علٌها اسم الناسخ وهذه النسخة فٌها سقط

 . (ل)لكن فٌها زٌادات مهمة ، ورمزت لها بالرمز 

من كتب حسن جالل باشا  : مخطوط ازهري الرابعة 

عمومً تقع بـ  ٖٖٕٔٓخصوصً ،  2ٕٓتحت رقم 

 – ٓٔسطرا فً كل سطر  ٕ٘قة فً كل صفحة ور 2ٕ

هـ على صفحتها األولى  ٘ٓٔٔكلمة كتبت سنة  ٖٔ

اسم الكتاب واسم المإلؾ وعلٌها ختم المكتبة االزهرٌة 



، وناسخها هو  جٌدة قلٌلة السقط ةمقروء، وهً نسخة 

 ( .و)ورمزت لها بالرمز  ملٌطًحسن بن احمد األ

حدٌث ٌحمل الخامسة : مخطوط ازهري فً مصطلح ال

( عمومً ، ٕٖٖ٘ٓ( خصوصً ، ورقم ) 2ٖ٘الرقم ) 

سطرا وخطه جمٌل  ٖٕورقة فً كل صفحة  ٌٕٖقع بـ 

صفر الخٌر هـ ٌوم االحد سلخ  ٖٕٔٔواضح كتب سنة 

 قبٌل المؽرب ، ولم ٌذكر الناسخ اسمه .

وهذه النسخة تشبه النسخة )أ( من حٌث السقط 

 بعض المواضع .والزٌادات ؛ ولكنها تنفرد بزٌادات فً 

 ورمزت لها بالرمز )ع(

 

 : صور من المخطوط 



 

 

 صورة الواجهة من النسخة أ



 

 صورة اللوحة األولى من النسخة أ

 



 

 

 صورة اللوحة األخٌرة من النسخة أ

 



 

 

 صورة الواجهة من النسخة ب



 

 بداٌة النسخة ب



 

 األخٌرة من النسخة ب ةاللوح



 صورة الواجهة من النسخة و

 



 األولى من النسخة و ورة الصفحةص

 



 األخٌرة من النسخة و صورة الصفحة

  



 صورة الواجهة من النسخة ع

 



 األولى من النسخة ع صورة الصفحة

 

 

 



 ة األخٌرة من النسخة عصورة الصفح

 



 صورة الواجهة من النسخة ل

 



 ة األولى من النسخة لصورة الصفح

 



 من النسخة لة األخٌرة ة الصفحصور

 



 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 سلمو محمد سٌدنا على هللا وصلى 

 قدر ورفع،  الحدٌث أحسن نزل الذي هلل الحمد

 بحسن النٌة ممنه فصحت،  والحدٌث القدٌم فً حاملٌه

 ورفعوا وقطعوا فوصلوا،  البرٌة لخٌر إتباعهم

 له شرٌك ال وحده هللا إال هللا الأن  واشهد،  ووضعوا

،  والضعٌؾ القوي على بفضله ألمان،  اللطٌؾ ردالف

 ، البشر لسابر المرسل اً محمد ونبٌنا سٌدنا أن واشهد

 هللا صلى،  وكفر عنه شذ لمن المقاتل للدٌن الحامً

 . لدٌه وشرفا فضال وزاده وسلم علٌه

  : سمٌته منٌؾ منهج وذ لطٌؾ شرح فهذا  :بعدُ  أما

نٌة اإلشاراتِ  حلِ  فً ٌةنِ السَّ  الَبْهجةُ  ))بـ  السُّ
2
 )) 

فرح ابن نظم علٌها اشتمل التً
ٔٓ
 .شبٌلًاإل 

  فرح ابن فٌهم لٌس العلماء من جماعة : شبٌلٌةواإل

االشبٌلً
ٔٔ

أبو  محمد الجلٌل الحافظ إال علٌه وقفت فٌما 

بكر
ٕٔ
 دالج بن فرح بن هللا عبد بن ٌحٌى بن هللا عبد بن 

 المسماة: الفرحونٌة الطبقات فً كما االشبٌلً الفهري
                                                             

9
١ٕخ  -   ََّ  ٘ىنا ػجطذ فٟ إٌَـ اال َٔقخ ي : اٌ
ٔٓ
 : اثٓ فوطَٚٔقخ  ي ، فٟ َٔقخ أ  - 
ٔٔ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي  -  
ٕٔ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي ، َٚٔقخ ٚ  -  



فً معرفة علماء المذهب المذهب بالدٌباج
ٖٔ
 من سمع،   

وعن جماعة عنه واخذ العربً بن بكر أبً
ٔٗ

 وانتهت 

 بن بكر أبً مع للشورى وقدم االفتٌ فً الرٌاسة إلٌه

 وثمانٌن ستة سنة وتوفى باشبٌلٌة ونظرابه العربً

 وخمسمابة
ٔ٘

 

 شرحها اآلتً لألبٌات الناظم هو انه والظاهر

 أنواع على اشتملت بٌتا عشرون وهً جده إلى بَ سِ ونُ 

ً  عرؾٌُ  ولم الحدٌث فن من كثٌرة  أشار وإنما منها شٌبا

 . تعالى هللا رحمه أسمابها إلى

َجا فٌَِك ُمْعَضلُ    َغَراِمً َصِحٌٌح َوالرَّ

وُحْزنًِ َوَدْمِعً ُمْرَسلٌ َوُمَسْلَسلُ 
ٔٙ

 

 

 - بالشًء اؼرم : ٌقال ، ولوعً أي : ؼرامًفقال 

:  االعرابً ابن قال،  بهأولع  – فاعله ٌسم لم لما بالبناء

 والعذاب الدابم الشر الؽرام
ٔ7

:  عبٌدة أبو وقال،  

                                                             
ٖٔ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي ، َٚٔقخ ٚ -  
ٔٗ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي ، َٚٔقخ ٚ -  
ٔ٘
 ٕٖ٘/ٔاٌل٠جبط اٌّن٘ت   -  
ٔٙ
 ظ١لح ِٓ ئػبفبرٟ أث١بد اٌم -  
ٔ7
 22ٙٔص  الصحاح للجوهري - 



 - النساء حب أي - بالحب مولع رجل ومنه الهالك
ٔ0
 

 . المذكورة التفاسٌر من بكل صحٌح والمعنى

 ؼٌر مستمر أي صحٌح بقوله ؼرامه وصؾ ثم

 . منقطع

أي  للضرورة النظم فً وقصره األمل:  بالمد والرجا

 شدٌد أي الضاد بفتح لمعضَ  المحبوب أٌها فٌك األمل

 اشتد األمر وأعضل أمره أعٌانً فالن أعضلنً : ٌقال

 . لوجهه ٌهتدي ال مستؽلق معضل وأمر واستؽلق

 .  السرور خالؾ وهو:  وحزنً

والَدْمَعُة : الَقطَرةُ منه . ،  العٌن ماء وهو:  ودمعً

لعٌُن بفتح المٌم َتْدَمُع َدْمعاً، وبالكسر: لؽٌة وَدَمَعِت ا

،  سرٌعتها بكسر المٌم : حكاها أبو عبٌدة . وامرأةٌ َدِمَعةٌ 

ماعوالدُ ،  العٌن أطرؾ وهً قًآالم : امعوالمد
ٔ2
 بضم 

. معَ الدَ لٌس  سن كبر أو علة من العٌن ماء الدال
ٕٓ

 

 بعضه تصلم ومسلسل،  متتابع مسترسل أي  :مرسل

 مرتب ونشر لؾ وهما الحدٌد سلسلة ومنه ببعض

 فٌه أنَّ  وٌحتمل األول من خصأ والثانً ودمعً لحزنً

                                                             
ٔ8
 اٌّظله اٌَبثك - 
ٔ2

بٌع . قاله ابن فارس فً  -  اَم الرَّ ٌَّ ِسٌل من الَكْرم أ ٌَ ماع مخفَّؾ ومثقّل: ما  والدُّ
 مقاٌس اللؽة

ٕٓ
 ٖٕٔاٌظؾبػ فٟ اٌٍغخ ٌٍغٛ٘وٞ ص  - 



فتؤمله ،  منهما لكل وصؾ والتسلسل اإلرسال وان حذفا

 أنواع  من أنواع أربعة إلى البٌت فً هللا رحمه وأشار

 . الحدٌث

 قال،  صحٌح:  بقوله له وأشار : الصحٌح األول النوع

 إسناده ٌتصل الذي المسند الحدٌث وهو:  الصالح ابن

 ٌكون وال منتهاه إلى ضابط عدل عن ضابط عدل بنقل

 انتهى.  المعل وال شاذا

 بحٌث فٌه سقط من إسناده سلم الذي هو:  والمتصل

 شٌخه عن المروي ذلك سمع رجاله من كل ٌكون

 . والمدلس والمعضل والمرسل المنقطع عن به واحترز

 ابن قال والسند،  قابله ىإل الحدٌث رفع:  واإلسناد

] وٌقال الطرٌق  المتن طرٌق عن اإلخبار  :الحاجب

[ حكاٌة طرٌق المتن أوالموصل للمتن 
ٕٔ

 من مؤخوذ،  

 المسند الن؛  الجبل سفح من وعال ارتفع ما وهو السند

. قابله إلى ٌرفعه
ٕٕ
  

 مؤخوذ الكالم من اإلسناد إلٌه ٌنتهً ما ؼاٌة هو :والمتن

المتانة من
ٕٖ

 ؼاٌة المتن الن الؽاٌة فً المباعدة ًوه 

 . السند

                                                             
ٕٔ

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٕٕ

 ٖٓٛٞ الثٓ عّبػخ ص إًٌّٙ اٌوٚٞ فٟ ِقزظو ػٍَٛ اٌؾل٠ش إٌج -  
ٕٖ

 : المماتنة 2ٕالمنهل الروي فً مختصر علوم الحدٌث النبوي ص فً  -  



نم عدل بنقل وخرج
ٕٗ
 عرؾ نؤب عدالته تعرؾ لم 

،  جرح نوع فٌه أو حاال أو عٌنا جهل أو بالضعؾ

 التقوى مالزمة على تحملهة ملك له من:  والعدل

 . والمروءة

 أو شرك من السٌبة األعمال اجتناب:  بالتقوى والمراد

 . البدعة فً تفصٌل على بدعة أو فسق

]  وقال،  ومكانا زمنا أمثاله بخلق تخلقهُ :  والمروءة

بعضهم [
ٕ٘

]نفس[ : 
ٕٙ

 اقتراؾمن  تمنعملكة  العدالة 

 الكبٌرة حد وفً،  الصؽابر على واإلصرار الكبابر

ركبٌ اختالؾ
ٕ7

بالمعصٌة بعضهم وحدها  
ٕ0

 الموجبة 

 كان ولما،  توجبه ال التً المعصٌة والصؽٌرة،  للحد

 ال ضابطا كونهب العدل وصؾ ، كاؾٍ لٌس  دالةالع مجرد

 روى الذي كتابه عن وال حفظه عما ؼفلة منه حصلت

 . فٌه

  : ضربان والضبط

 . كتاب وضبط،  صدر ضبط

                                                             
ٕٗ
 ، ع فٟ َٔقخ أ ، ة ، ي : ِب ٚاٌّضجذ ِٓ ٚ -  
ٕ٘

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة  -  
ٕٙ
 ، ع ، ي ، ٚ ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ - 
ٕ7
 فٟ َٔقخ ع : وض١و -  
ٕ8

لل عبءد أوضو ِٓ اٌّمبثٍخ ، ٚ أ : كائوح ٍٚطٙب ٔمطخ ٟٚ٘ رلي ػٍٝ َٔقخ فٟ -  

 .ظ١خ ( ِٓ َٔقخ عؼٍٚمطذ وٍّخ ) ثبٌّ ِوح فٟ صٕب٠ب اٌّقطٛؽ 



ٌكتب نْ أ ] فاألول
ٕ2

ما سمعه بحٌث ٌتمكن من  

  . استحضاره متى شاء

والثانً[
ٖٓ

 أنْ  إلى وصححه فٌه سمع منذ عنده صٌانته 

 .  منه ٌإدي

 الخطؤ كثٌر مؽفلراٍو  سنده فً عما به زواحتر

 . واألمانة بالصدق عرؾ وان

 بالتام الضبط ٌقٌد أن الصالح البن ٌنبؽً كان  :تنبٌه

 . لذاته الحسن لٌخرج

،  االنفراد:  لؽة الشذوذ:  شاذا ٌكون ال وقوله

 منه أرجح هو من الراوي فٌه خالؾ ما:  واصطالحا

 ءسو له المالزم الحفظ سٌا ٌسمً الحدٌث أهل وبعض

 . شاذا حاالته جمٌع فً الحفظ

 بعلة المعلل الحدٌث عن معلال وال بقوله واحترز

 إلخراجبه  ٌحتج ولم إثرت ال ةالقادح ؼٌر الن قادحة

 عند حاال منهء وأسو قوم عند الشاذ لمساواته المنكر

 . عنه مؽن الشذوذ نفً فاشتراط آخرٌن

 وهو معضل بقوله له وأشار المعضل الثانً النوع

 قسمان

                                                             
ٕ9
 فٟ َٔقخ ي : ٠ضجذ  -  
ٖٓ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة - 



 مع فصاعدا راوٌان من إسناده سقط ما -:  األول

 علٌه هللا صلى هللا رسول نهى:  مالك كقول التوالً

 . عمر وابن نافع لسقوط ، الكالب قتل عن وسلم

 معا والصحابً النبً الراوي ٌحذؾ أن -: الثانً والقسم

 موضع أي فً والسقوط عام  التابعً على المتن وٌوقؾ

 عند وهو علٌه وقفه حدٌثا التابعً تابع روى لو كما كان

 ٌكون أن بشرط معضل فهو متصل مرفوع التابعً ذلك

 واحد سقط لو اما قلناه كما واحد موضع من سقوطهما

 اإلسناد من آخر موضع من سقط ثم رجلٌن بٌنمن 

 . موضعٌن فً منقطع فهو واحد

 المعضل إطالق كالمهم فً أجد ولم : العراقً قال

علٌه
ٖٔ

 اثنٌن سقوط علٌه أطلق الصالح ابن كان وان 

 . فصاعداً 

ً  المعضل ٌسمىو  نوعاً  الناظم عده ولكن منقطعا

 الفقهاء عند مرسالً  وٌسمى ؼٌره فعل كما بانفراده

 قال:  وؼٌرهم الفقهاء من المصنفٌن وقول،  وؼٌرهم

 من كله ذلك نحو أو كذا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 . المعضل

                                                             
ٖٔ

، وانظر تدرٌب الراوي فً شرح  7ٗشرح التبصرة والتذكرة للعراقً ص  - 
 ٕٕٔتقرٌب النواوي للسٌوطً ص 



 ٌقال والمعضل:  حجر ابن اإلسالم شٌخ ةالعالم قال

 انه على بفتحها أو الضاد بكسر حٌنبذ وهو للمشكل

. مشترك
ٖٕ

 

 وٌجمع مرسل بقولهله  وأشار : المرسل الثالث النوع

 -: أقوال حده وفً ومراسل مراسٌل على

 صلى النبً إلى التابعً رفعه ما:  المشهور وهو األول

 صلى هللا رسول قال التابعً ٌقول كان وسلم علٌه هللا

 أو كذا بحضرته فعل  أوفعل كذا  أو كذا وسلم علٌه هللا

 . ذلك نحو

 النبً من ٌسمعه لم بما حجر ابن العالمةوقٌده 

 ثم منه فسمع كافرا لقٌه من لٌخرج وسلم علٌه هللا صلى

 سمعه بما حدث ثم وسلم علٌه هللا صلى موته بعد اسلم

 محكوم تابعٌا كونه مع فانه هرقل رسول كالتنوخً منه

 . باإلرسال ال باالتصال سمعه لما

 الوصل حكمه فان الصحابً مرسل بالتابعً وخرج

 جماعه لقً أي كبٌرا التابعً كان وسواء الصواب على

خٌار البن  عدي بن هللا كعبٌد وجالسهم الصحابة من

 عدوه منده وابن حبان وابن البر عبد ابن ان حتى

 على وسلم علٌه هللا صلى هحٌات فً ولد لكونه صحابٌا
                                                             

ٖٕ
، ٚأظو: ِؾبٍٓ ٕٔٔ/ ٔ، ٚرله٠ت اٌواٚٞ 8ٔ٘ - 8ٓ٘/ ٕإٌىذ الثٓ ؽغو  - 

 . 7ٗٔاالططالػ: 



حازم وسعٌد بن  أبًوقٌس بن  ] ذلك فً مذهبهم

 وأبًمن صؽارهم كالزهري  أو وأشباههمالمسٌب 

وٌحٌى بن سعٌد  واألعرجحازم سلمة بن دٌنار 

 أهلعن قوم من ونحوهم حكاه ابن عبد البر  األنصاري

الواحد واالثنٌن  إالالحدٌث لكونهم لم ٌلقوا من الصحابة 

ر رواٌاتهم عن التابعٌن وفً تمثٌل ابن عبدالبر واكث

[فؤكثرلقً من الصحابة عشرة  ألنهبالزهري نظر 
ٖٖ
 . 

 هللا صلى بمحمد مإمناً  اجتمع من : والصحابً

ً  نبٌاً  وسلم علٌه  أم كابن ٌره لم وان مإمنا ومات حٌا

 عنه اخذ وال معه ؼزا وال له صحبته تطل ولم مكتوم

 به ٌجتمع لم من منامإ اجتمع من بقولهم فٌخرج

 ومن واإلسالم الجاهلٌة أدركوا الذٌن كالمخضرمٌن

 كافرا به اجتمع ومن ٌمٌز لم صؽٌرمن  به اجتمع

مإمنا ثم  به اجتمع ومن ذلكعلى  ومات قصٌر كرسول

ومن ومن اجتمع به مإمن بؽٌره من األنبٌاء مات كافرا ]

[الحنٌفٌة دٌن على ومات نبوته قبلاجتمع به 
ٖٗ

 ومن) 

[نوم كفً] موته بعد مإمنا به تمعاج
ٖ٘

 ؼٌر فانه 

(المشهور على صحابً
ٖٙ
 به ٌجتمع ولم مإمنا رآه ومن 

 من وٌدخل سرخس بن هللا وعبد شهاب بن كطارق
                                                             

ٖٖ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  

ٖٗ
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  

ٖ٘
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  

ٖٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ٚ  -  



 ٌؤخذ لم من وكذا البجلً كجرٌر معه ٌؽزو ولم به اجتمع

[تؤمل التمثٌل بكاؾ كقٌس] عنه
ٖ7

 

 هللا صلى النبً إلى فقط الكبٌر التابعً رفعه ما : الثانً

 ٌمسى الصؽٌر التابعً فمرسل هذا وعلى وسلم علٌه

 . منقطعا

 موضع أي من فؤكثر راو إسناده من سقط ما  :الثالث

 هذا وعلى والمعضل للمنقطع مساو فهو هذا وعلى كان

 . الناظم كالم جماعه بن الدٌن بدر الشٌخ قرر القول

 الفقهاء وأكثر واحمد حنٌفة وأبا اً مالك ان واعلم

 األصول أهل جمهور وعلٌه به احتجوا أتباعهم ثروأك

 الشافعً قال وبه المحدثٌن من جماعه به االحتجاج ورد

 وجعلوا المحدثٌن جمهور وعلٌه الباقالنً بكر وأبو

 هو هل الساقط بحال العلم لعدم الضعٌؾ حكم حكمه

 آخر وجه من ٌسند لم إذا بما ٌدقم الثانً وهذا ال أم عدل

 األول المرسل رجال ؼٌر عن العلم اخذ من ٌرسله أو

 المرسل ٌسمى نوع المرسل ومن حٌنبذ به وٌحتج فٌقبل

 ٌروي ان هو الخفً اإلرسال:  حجر ابن قال،  الخفً

 .  لقٌه انه ٌعرؾ ولم عاصره شخص عن الراوي

                                                             
ٖ7

 ، ع ، ي ، ٚ ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  



 ، ومسلسل بقولهله  وأشار المسلسل :الرابعالنوع 

 ام المسلسل فالحدٌث األسانٌد صفات من والتسلسل

  للرواة واحدة حالة على فواحد واحد إسناده رجال توارد

 فالن حدثنً لقد باهلل اشهد ٌقول فالنا كسمعت: ٌة قول

 بانً المتسلسل جبل بن معاذ حدٌث وكإسناد ره خى آال

 احبك إنً:  وسلم علٌه هللا صلى له قال حٌث، فقل احبك

 وشكرك ذكرك على اعنً اللهم:  صالة كل دبر فً فقل

 إنً رواته من كل بقول تسلسل فانه،  عبادتك وحسن

]إلى آخره[ فقل احبك
ٖ0
 . 

 ى أخره ال تمراً  فؤطعمنا فالن على دخلنا:  كقوله فعلٌة أو

 فً هرٌرة أبً حدٌث فً بالٌد التشبٌك وكمسلسل، 

 وكحدٌث،  األسبوع أٌام فً تعالى هللا خلق ما تفصٌل

الٌد
ٖ2
 . الٌد فً 

 قال بلحٌته اخذ وهو فالن نًحدث كقوله وفعلٌة ٌةقول أو

 . ومره حلوه وشره خٌره بالقدر آمنت

 سورة بقراءة المسلسل كالحدٌث قولٌا للرواةا وصف أو

افعلٌ أو ونحوه الصؾ
ٗٓ

 بالفقهاء المسلسل كالحدٌث 

 بالخٌار البٌعان عنهما هللا رضً عمر ابن حدٌث وهو
                                                             

ٖ8
 ، ي ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  

ٖ9
 : اٌؼل ، ع فٟ َٔقخ ي ، ٚ -  
ٗٓ

ل مووٖ اٌؼوالٟ فٟ شوػ اٌزجظوح : ل١ٌٛخ ، ٚ٘ٛ فطأ ؛ فم ، ع ٚ، فٟ َٔقخ أ  -  

 ٚاٌزنووح : ثظفبد اٌوٚاح اٌفؼ١ٍخ



 بصفات وكالمتسلسل الحفاظ برواٌة سلسلالم وكالحدٌث

 قول كذاو فالنا سمعت رواته من كل قولك ناداإلس

، )قال شهدت على  فالن على شهدت أو حدثنا جمٌعهم

فالن ونحو ذلك( 
ٗٔ

 . 

 ابن الدٌن سراج الشٌخ قال كثٌرة تسلسلال وأنواع

 بل أي النوع هذا من الصحٌح وقلَّ :  تذكرته فً الملقن

 . الضعؾ علٌه الؽالب

 وصبري عنكم ٌشهد العقل انه 

 متروك وذلً أجملضعٌف و

 انه العقل ٌشهد بكم ؼرامً مع عنكم وصبري

 وذلً جملة ومتروك بل الؽرام ٌقاوم ال ضعٌؾ صبر

 . صبري من أجمل لكم خضوعً أي

 فٌه منهم كل تكلم عبارات الصبر فً للقوم  :تنبٌه

[هلومقا] حاله بحسب
ٕٗ

 هو  :المصري النون ذو فقال 

[جرع عندوالت] المخالفة عن التباعد
ٖٗ

 البلٌة صصؼ 

[ول]ط مع الؽنى وإظهار
ٗٗ

،  المعٌشة بساحات الفقر 

هللا عطاء ابن وقال
ٗ٘

،  األدب بحسن البالء مع الوقوؾ :
                                                             

ٗٔ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع -  
ٕٗ

 : ِمبِٗ ، ي ، ٚ فٟ َٔقخ ة -  
ٖٗ

 : ٚاٌزؾوط ػٓ ، ي فٟ َٔقخ ة -  
ٗٗ

 : ؽٍٛي  ، ي فٟ َٔقخ ة -  
ٗ٘
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي  -  



 وقال،  شكوى ظهور بال البالء فً الؽنى : آخر وقال

  . ذلك ؼٌرقٌل و،  الجزع عند الٌقٌن حسن  :آخر

 القلب فً ٌقذؾ نور : وؼٌره فرحون ابن قال : والعقل

 : الشٌرازي إسحاق أبو وقال،  األشٌاء إلدراك فٌستعد

 مالك ومذهب،  والقبٌح الحسن بٌن بها ٌمٌز صفة هو

 حنٌفة أبً ومذهب،  القلب فً انه الشرع : أهل وأكثر

 . الرأس فً انه : الفالسفة وأكثر

 -: الحدٌث أنواع من نوعان البٌت وفً

 لم ما وهو ضعٌؾ بقوله له وأشار الضعٌؾ  :احدهما

 ضعفه ، وٌتفاوت الحسن أو الصحٌح صفة عٌجم

 و كالموضوع خاص لقب له ما ومنه الصحٌح كصحة

 عن تزٌد وأنواعه:  الملقن ابن قال،  وؼٌرهما الشاذ

 نوع مابة من تقرب انها:  الحازمً وقال،  نوعا ثمانٌن

مستقل علم منها نوع وكل
ٗٙ
 . 

،  ومتروك بقوله أشار لٌهإو المتروك : الثانً النوع

(والموضوع) والمردود والمختلق وعبالمصن لقبوٌ
ٗ7
  . 

 ىوٌر ال بان بالكذب اتهم من برواٌته انفرد ما  :وحده

 أو المعلومة للقواعد مخالفا وٌكون جهته من إال ذلك

                                                             
ٗٙ
 (.0٘/ٔنقله الزركشً فً النكت ) -  
ٗ7
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  



 وقوع منه ٌظهر لم وان كالمه فً بالكذب معروفا نوكٌ

 الموضوع ٌفسر موبعضه النبوي الحدٌث فً ذلك

 هللا صلى النبً عن الراوي ٌروي ان وهو قبالمختل

 انه هذا من وعلم لذلك تعمدام ٌقله لم ما وسلم علٌه

 أي فً الموضوع كان ما وكٌؾ المتروك من حاال أسوء

 الترؼٌب أو القصص أو األحكام فً كان معنى

 احتجاج أو برواٌة ذكره ٌجٌزوا لم ذلك وؼٌر والترهٌب

 ما أو واضعه من باإلقرار الوضع وٌعرؾ ترؼٌب أو

 حدٌثا الموضوع لٌس الحقٌقة وفً إقراره منزلة ٌتنزل

 حاله علم ألحد رواٌته تحل وال واضعه بزعم بل

 .  الضعٌفة األحادٌث من ؼٌره بخالؾ

 

 َوالَ َحَسٌن إاِلَّ َسَماُع َحِدٌثُكم 

ًَّ َفاَنـعَ  ىْملَ ـُ اَفَهًة ٌـُمشَ   لُ ـقُ ْـ لَ

 سماع إال إلٌه وتمٌلً نفس تشتهٌه عندي حسن وال

ةمشافه كونهحال  حدٌثكم
ٗ0

 منكم علًى ٌمل لً منكم 

  . به وأتحدث عنكم ذلك نقلؤف

 وفً الحسن  :احدهما  :نوعٌن البٌت فًجمع و

 سلٌمان أبو قال ما على منه ولنقتصر اختالؾ حده

                                                             
ٗ8

 ٟ َٔقخ ة : ِشبفٙب ف -  



 رجاله واشتهرت مخرجه عرؾ ما هو:  الخطابً

 وٌستعمله العلماء أكثر وٌقبله الحدٌث أهل مدار وعلٌه

 انتهى الفقهاء عامة

 الترمذي كقول أي مخرجه عرؾ ما قوله ومعنى

 أي رجاله اشتهار عنىمو،  وجه ؼٌر من ىوٌرو]

[الترمذي كقول الكذب وصمة من بالسالمة
ٗ2

 وال  :

  .  بالكذب ٌتهم من إسناده فً ٌكون

؛  أقسام أربعة إلى ٌنقسم المقبول حجر ابن الحافظ قال

 ال أو أعالها على لالقبو صفات من ٌشتمل ان اما ألنه
٘ٓ

 ذلك ٌجبر ما وجد ان والثانً لذاته الصحٌح األول، 

 لذاته ال لكن أٌضا الصحٌح فهو الطرق ككثرة القصور

[لذاته الحسن] فهو جبران ال وحٌث
٘ٔ
قلت وان 

ٕ٘
 قرٌنه 

 ال أٌضا الحسن فهو فٌه ٌتوقؾ ما قبول جانب ترجح

 . لذاته

 رهخى آال ثكمحدٌ سماع بقوله له وأشار السماع ثانٌهما

 المشافهة إال الحدٌث نقل طرق من الناظم ٌذكر ولم

                                                             
ٗ9
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
٘ٓ
 ٓٔٔشوػ ٔقجخ اٌفىو ص  -  
٘ٔ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ٚ -  
ٕ٘
 : لبِذ، ع فٟ َٔقخ ي ، ٚ  -  



[طرقه أي] – وهً
ٖ٘

 باختصار ولنذكرها أقسام ثمانٌة - 

  الفابدة بها وتكمل علٌها لتقؾ

 وٌقسم أعالها وهو الشٌخ لفظ من السماع:  األولالقسم 

 من أكان وسواء إمالء ؼٌر من وتحدٌث إمالء إلى

  . كتابهمن  أو هحفظ

[التحمل أقسام من]:  الثانً قسمال
٘ٗ

 الشٌخ على القراءة 

 أنت تكون ان بٌن فرق وال عرضا األكثر وٌسمٌها

 من أو كتاب من تَ أقر معست وأنت ؼٌرك أو القارئ

 ٌمسك لكن ال أو هأتقر ما ٌحفظ الشٌخ كان ، حفظك

 . صحٌحة رواٌة أنها على واتفق ؼٌرهة ثق أو هو أصله

  : أصناؾ سبعة وهً : اإلجازة الثالث القسم

 مثال بالموطؤ جزتكؤك معٌن فً لمعٌن اإلجازة أولها

 المناولة عن المجردة اإلجازة أنواع أعلى وهو

بها الرواٌة جواز فً خالؾ ال:  الباجًقال  
٘٘

 وتعقب 

 أهل من له جماعات بحكاٌة الخالؾ عدم الصالح ابن

 واألصول  والفقه الحدٌث
٘ٙ

 

                                                             
ٖ٘

 ، ع أ ، ٚ ٍمطذ ِٓ َٔقخ -  
٘ٗ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
٘٘

اإللماع إلى معرفة أصول الرواٌة وتقٌٌد السماع للقاضً عٌاض ، المقنع فً  -  
ثم ذكر الخالؾ فً الرواٌة بها ،  ٖٗٔلدٌن األنصاري ص علوم الحدٌث لسراج ا

 ٙٙ/ ٕوانظر فتح المؽٌث 
٘ٙ

 ِملِخ اثٓ اٌظالػ -  



 كاجزتك معٌن ؼٌر فً لمعٌن اإلجازة  :ثانٌهما

  جوازه على والجمهور بمسموعاتً

 كاجزت العموم بوصؾ معٌن لؽٌر اإلجازة  :اثالثه

 جوازه فً واختلؾ زمانً أهل أو واحد كل أو المسلمٌن

 وممن للجواز اقرب فهو نحوه أو خاص بوصؾ قٌد فان

[الخطٌب] كله ذلك جوز
٘7
 . 

 اله لمن قال : ال أجزت] وروى عن ابن منده انه قال : 

 هللا . إال

الطٌب [ أبووجوز القاضً 
٘0

 عن حكاه فٌما الطبري 

 موجودا منهم كان من المسلمٌن لجمٌع اإلجازة الخطٌب

  اإلجازة عند

[جهولبالم] أو للمجهول اإلجازة  :رابعها
٘2

 كاجزت 

 فً كتابا ٌروي وهو السنن كتابفً  المنوفً ألحمد

 وٌتشبث] ، االسم هذا فً شتركونٌ جماعة وهناك السنن

 فابدة ال فاسدة إجازة فهذه بالشرط المعلقة اإلجازة بذٌلها

[لها
ٙٓ
  

                                                             
٘7
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
٘8

 ٍمطذ ِٓ ة -  
٘9

 ٚ٘ٛ فطأ ثبٌّٛعٛك: ، ع فٟ َٔقخ أ  -  
ٙٓ

 ،ع أ ٍمطذ ِٓ َٔقخ -  



 موجود على عطؾ ؼٌر من لمعدومل اإلجازة  :اخامسه

[كاجزت]
ٙٔ

 موجود على عطفها فان لزٌد ٌولد لمن 

 أجازها،  بالجوازفؤولى  له ٌولد ومن لفالن كاجزت

 أباو الحنبلً فراءال بن ٌعلى أبا سمع انه وذكر الخطٌب

سومرع بن الفضل
ٕٙ

المالكً 
ٖٙ

 ذلك وحكى زانهاٌٌج 

 ً  قوم ذهب : قال الفقٌه الصباغ صر بنن أبً عن أٌضا

[لم] لمن جوازها إلى
ٙٗ

 على المعدوم عطؾ وأما ٌخلق 

 فؤوصى األم كتاب فً الشافعً علٌه نص فقد الموجود

له  تعالى هللا ٌحدثهس ومن الموجودٌن أوالده على فٌها
ٙ٘
 . األوالد من 

 المجازروٌه لٌ بعد المجٌز ملهحٌت ال ما إجازة : ادسهاس

 اخبرنً : الصالح ابن قال ذلك بعد المجٌز تحمله إذا

 بالمؽرب وقته فضالء من عٌاض القاضً نر عاخب من

:  قال المشاٌخ من هذا على تكلم من أرى لم : قال انه

  المتؤخرٌن بعض ورأٌت،  بَ وِّ وصُ  منعها والصحٌح

  ونه .ٌصنع والعصرٌٌن

                                                             
ٙٔ

 ، ع أ ٍمطذ ِٓ َٔقخ -  
ٕٙ
 : ػجلًٚ ، ع فٟ َٔقخ ٚ -  
ٖٙ

ربه٠ـ »٘ـ(. ٕ٘ٗثٓ ػج١ل هللا اٌجياه، اٌفم١ٗ اٌّبٌىٟ، اٌّزٛفٝ ٍٕخ ) ٘ٛ: ِؾّل -  

 (.ٖٓٗ - 9ٖٖ/ ٕ«: )ثغلاك
ٙٗ

 ، ع أ ٍمطذ ِٓ َٔقخ -  
ٙ٘
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ة -  



 ذلك من منع مجازتً كاجزتك المجاز إجازة  :سابعها

 والذي والصحٌح المتؤخرٌن من به ٌعتد ال من بعض

 توكٌل من امتنع ما ذلك ٌشبه وال جابز انه العمل علٌه

 . الموكل إذن بؽٌر الوكٌل

 جابزة قوٌة اإلجازة على اإلجازة : نعٌم أبوقال 
ٙٙ

  ،

 الىَ وَ  وربما بها ٌروي المقدسً نصر الزاهد الفقٌه وكان

إجازات ثالثبٌن 
ٙ7
 . 

[التحمل طرق من] الرابع القسم
ٙ0

 وهً المناولة : 

 : صنفان

 اإلجازة أصناؾ أعلى وهً باإلجازة مقرونة  :احدهما

 للطالب الشٌخ ٌدفع أنْ  صورها ومن أنواع وهً مطلقا

 رواٌتً أو سماعً هذا وٌقوله تمقابالأو  سماعه أصل

 معه ٌبقٌه ثم عنً رواٌته لك أجزت أو فاروه  فالن عن

 الطالب إلٌه ٌدفع ان ومنها نحوه أو ٌنسخه أو تملٌكا

 أو حدٌثً هو:  وٌقول إلٌه ٌعٌده ثم فٌتناوله سماعه

 ؼٌر سماه وهذا رواٌته لك أجزت أو عنً فاروه رواٌتً

 والقراءة:  النووي لقا،  عرضا الحدٌث أبمة من واحد

 المناولة عرض ذاه فلٌسم عرضا تسمى الشٌخ على

                                                             
ٙٙ
 2ٖٔوشرح التبصرة والتذكرة ص  0ٙمقدمة ابن الصالح ص   -  
ٙ7
 8ِٙملِخ اثٓ اٌظالػ ص   -  
ٙ8
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  



 القوة فً كالسماع المناولة وهذه،  القراءة عرض وذاك

 وعلقمة بًعوالش ومجاهد سعٌد بن وٌحٌى ربٌعة عند

 والزهري ومالك المتوكل وأبً الزبٌر وأبً العالٌة وأبً

 والصحٌح،  آخرٌن وجماعات القاسم وابن وهب وابن

[الثوري] عند والقراءة السماع عن منحطة أنها
ٙ2

 

 قال ٌحٌى بن وٌحٌى والشافعً حنٌفة وأبً وزاعًواأل

]عمل[ وعلٌه الحاكم
7ٓ

 ان ومنها،   نذهب والٌه أبمتنا 

 الشٌخ ٌمسكه ثم به وٌجٌزه سماعه الطالب الشٌخ ٌناول

 أو الكتاب وجد إذا رواٌته وتجوز السابق دون وهذا

[به مقابال]
7ٔ

 كما اإلجازة تناولته ما بموافقته وثوقام 

 المناولة لهذه هل اختلؾو دةرالمج جازةاإل فً ٌعتبر

 شٌوخ رأي وهو معٌن فً ةردالمج اإلجازة على مزٌة

 جماعة رأي وهو لها مزٌة ال أو وحدٌثا قدٌما الحدٌث

(واألصول)ه الفق أصحاب من
7ٕ

 ٌؤتٌه ان ومنها،  

 لً جزهأو فناولنٌه رواٌتك هذا وٌقول بكتاب الطالب

 فهذا لرواٌته وتحقق فٌه نظر ؼٌر من إلٌه فٌجٌبه رواٌة

دقق فان باطل
7ٖ
 وصحت اعتمده ومعرفته الطالب خبرب 

 بما عنً حدث قال ولو القراءة فً نعتمده كما اإلجازة

                                                             
ٙ9

 : إٌٛٚٞ، ع ، ي ، ٚ قخ ةفٟ َٔ -  
7ٓ

 فٟ َٔقخ ة : ػٙلٔب  -  
7ٔ
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 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  
7ٖ
 فٟ َٔقخ ع : ٚصكَّ  -  



 حسنا جابزا كان الؽلط من برأتً مع حدٌثً كان ان فٌه

 . 

 

 هذا على مقتصراً  ناولهٌ ان : المجردة : الثانً الصنؾ

 الفقهاء عند حالصحٌ على بها الرواٌة تجوز فال سماعً

 .المجوزٌن المحدثٌن وعابوا واألصولٌٌن

 ببلؽا مسموعه ٌكتب ان وهً : المكاتبة :الخامس القسم

 عنة مجرد  :صنفان وهً بؤمره أو بخطه حاضر أو

 به أو إلٌك أو لك كتبت ما جزتكؤب ومقرونة اإلجازة

 المقرونة كالمناولة والقوة الصحة فً هوهذ ونحوه إلٌك

 القاضً منهم جماعة بها الرواٌة عمن،  والمجردة

  المتقدمٌن من كثٌر وأجازها الشافعً الماوردي

 الصحٌح وهو واحد وؼٌر السختٌانً كؤٌوب المتؤخرٌن

 معدود عندهم به معمول وهو الحدٌث أهل بٌن المشهور

 معرفته وٌكفً اإلجازة بمعنى إلشعاره الموصول فً

 شرطها من ومنهم البٌنة فٌه ٌشترط وال الكاتب خط

 تكتب] بها الرواٌة فً ٌقول هان الصحٌح ثم ضعٌؾ وهو

إلى[
7ٗ

 أو مكاتبة فالن اخبرنً أو فالن حدثنا قال فالن 

 وجوزه واخبرنا حدثنا إطالق ٌجوز وال ونحوه كتابة

 .  واكابرهم المحدثٌن علماء من واحد ؼٌر
                                                             

7ٗ
  -  َّٟ  فٟ َٔقخ ة : وزت ئٌ



[التحمل أقسام من] السادس القسم
7٘

 الشٌخ اعالم : 

 علٌه مقتصرا سماعه الكتاب أو ٌثدحال هذا بان للطالب

ته ، رواٌ فً لك أذنت او عنً اروه ٌقول ان ؼٌر من

والفقه  الحدٌث أصحاب من كثٌر به الرواٌة جوز

والظاهر واألصول
7ٙ

 ال رواٌتً هذه قال إذا واختلفوا 

 سمع لو كما عنه ٌروٌها ان له ٌجوز هل عنً تروها

،  لك زهأجٌ وال عنً تروه ال له قال ثم حدٌثا منه

(هذا عٌاض القاضً ونصر)
77

 صحٌح هو قابال القول 

 حدثه بما ٌحدث ان منع من الن سواه النظر ٌقتضً ال

 فهو حدثه قد ألنه ٌإثر ال الحدٌث فً لرٌبه وال لعلة ال

 ؼٌر قاله ما الصحٌح : النووي وقال فٌه ٌرجع ال شً

 لكن به الرواٌة تجوز ال وؼٌرهم المحدثٌن من واحد

 .سنده صح ان به لالعم ٌجب

[التحمل أقسام من] السابع القسم
70

 ان وهو الوصٌة : 

 بعض جوز ٌروٌه بكتاب سفره او موته عند ٌوصً

 وقال بعضهم واستبعده عنه رواٌته له للموصى السلؾ

 . منعه والصحٌح ؼلط هو بعضهم

                                                             
7٘
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
7ٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي ، ٚ -  
77
 فٟ َٔقخ ع : ٚٔض اٌمبػٟ ػ١بع فٟ ٘نا ... -  
78
 يٍمطذ ِٓ َٔقخ  -  



[التحمل أقسام من] الثامن القسم
72

 وهً الوجادة : 

 ،العرب من وعمسم ؼٌر امولد، ٌجد لوجد مصدر

 ٌروٌها ال راوٌها بخط أحادٌث على ٌقؾ ان ومثالها

 فً أو فالن بخط قرأت أو وجدت ٌقول ان فله الواجد

 الذي هذا والمتن اإلسناد وٌسوق حدثنا : قال بخطه كتابه

 المنقطع باب من وهو وحدٌثا قدٌما العمل علٌه استقر

 فالن بخط وجدت بقوله اتصال شوب هوفٌ والمرسل

 عن فٌه وقال خطه وجد الذي فذكر بعضهم دلس اوربم

 ٌوهم كان اذا قبٌح تدلٌس وذلكاو قال فالن  فالن

 .  منه سماعه

 نقطا وضبطه الحدٌث كتابة جواز تقدم مما وفهم

 والتابعٌن الصحابة بعد إجماعا جابزة تهوكتاب وشكال

 . الخالؾ ذلك زال بحٌث

مرع ابن عن وؼٌرهما والحاكم داود أبو روى فقد
0ٓ

 

 فاكتبه ءالشً منك اسمع إنً : هللا رسول ٌا قلت  :قال

 أقول ال فانً نعم قال والرضا الؽضب فً قال نعم قال

  حقا إال  فٌهما
0ٔ
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 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
8ٓ
 ونا فٟ اٌّقطٛؽ  ٚاٌظٛاة  أٗ ػجلهللا ثٓ ػّوٚ هػٟ هللا ػّٕٙب . - 
8ٔ
 هٚاٖ اٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن ٚطؾؾٗ ٚٚافمٗ اٌن٘جٟ . - 



 عن : مسلم خبر فً عنها النهً من ورد ما واما

 ال : قال وسلم علٌه هللا صلى انه الخدري سعٌد أبً

ً بشٌ عنً كتب ومن القران إال شٌبا عنً تكتبوا  ؼٌر ا

 . فلٌمحه القران

 لمن والنهً نسٌانه خٌؾ لمن األذن بان عنه فؤجٌب

 خٌؾ حٌن عنه نهً أو الخط لىع اتكاله وخٌؾ امن

 او منسوخ فالنهً امن حٌن فٌه وأذن بالقران اختالطه

 واحدة صحٌفة فً القران مع الحدٌث كتابة عن النهً

 فنهوا معها كتبوه فربما اآلٌة تفسٌر ٌسمعون كانوا ألنهم

 نزول بوقت خاص النهً او االلتباس خوؾ ذلك عن

 . اعلم وهللا ؼٌره فً واالذن التباسه خٌفة القران

  ًلِ  ٌسَ لَ وَ  كَ ٌْ لَـ عَ  وفٌ قُ وْ ي مَ رِ مْ أَ وَ  

 لُ وَّ ـعَ مُ الْ  كَ ٌْ لَ ـعَ  الَّ إِ  دٍ حَ ى أَ لَـ عَ 

 أي ؼٌرك دون علٌك أمسكته ممسك أي موقوؾ وأمري

 . األتً البٌت فً بعده ام هذا على ٌدل إلٌك ٌصل لمو

 معول فانه علٌك إال احد على تعوٌل فٌه لً ولٌس

 احمل ٌقول كؤنه بً استعن أي شبت بما علً عول ٌقال

 العول واالسم معولمن  القوم فً له وما أحببت ما علً

  :شرا تؤبط قال

 عول ذا نتك ان عولً لكنما



سباق المجد بكسب بصٌر على    
0ٕ

 

 الكالم فً ولٌس اوقفت ولتق عنه ممسك شً وكل

 ؽةلف باالؾ وأوقفتهاأ وقفا الدار وقفت واما ؼٌره اوقفت

 . ردٌة

[البٌت هذا فً] الناظم وأشار
0ٖ
 بالموقوؾ المسمى للنوع 

 هللا صلى النبً حباصل مقصورا أضٌؾ ما وهو : 

 لم إذا ٌرركالتق نحوهما أو فعال او له قوال وسلم علٌه

 صلى هللا رسول إلى به زٌتجاو ولم مجال فٌه لهم ٌكن

 فٌكون الصحابة إلى إسناده وصلت سواء وسلم علٌه هللا

 إسناده توصل ولم عنه قطعته أو الموصول الموقؾ من

 عدم الحاكم واشتراط موصول ؼٌر موقوفا فٌكون إلٌه

 . شاذ انقطاعه

 الموقوؾ علىاألثر ٌطلقون  المحدثون  :األول تنبٌهات

 الموقوؾ تسمً الشافعٌة من العراق وفقهاء والمرفوع

 . الخبر والمرفوع األثر

 التابعٌن من الصحابة ؼٌر فً الموقوؾ ٌستعمل :الثانً

 وقفه فٌقال المتن علٌه وقؾ منب مقٌدا دونهم من أو

 . مثال الزهري أو عكرمة على أو مثال عطاء على فالن

                                                             
0ٕ
 لسان العرب ، تاج العروس ، وتهذٌب اللؽة لألزهري - 
 
8ٖ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  



 محمد بن حفص حدٌث من الخطٌب كتاب فً  :الثالث

 فرٌضة فهو هللا عن جاء ما:   عامرفو جده عن أبٌه عن

عنً جاء وما
0ٗ

 عن جاء وما كالفرٌضة حتم فهو 

 وما اثر فهو أتباعهم عن جاء وما سنة فهو أصحابً

 بدعة فهو دونهم من عن جاء
0٘
 . 

 الموقوؾ من واحد كل  جماعة ابن قال  :الرابع

 . مطلقا اعم واألثر مطلقا األثر من اخص والمرفوع

  ًلِ  تَ نْ كُ لَ  كَ لٌْ إِ  اً عَ وفُ رْ مَ  كانَ  َولَوْ 

 لُ ذِ عْ تَ وَ  ق  رِ ً تَ الِ ذَّ عُ  مِ ـغْ ى رُ لَ ـعَ 

]ما بً[ تعلم بحٌث إلٌك مرفوعا أمري كان ولو
0ٙ

 

 معجمة بذال عذالً مؽاضبة أي رؼم على لً لكنت

[ؼمار] ٌقال المؽاضبة والمراؼمة
07

 إذا قومه فالن 

 وفٌه بالفتح الرؼم بالضم والرؼم عنهم وخرج همذناب

 على كذا فعلت تقول مَ ؼِ ورَ  مَ ؼُ ورَ  مَ ؼَ رَ  لؽات ثالث

                                                             
8ٗ
 فٟ َٔقخ ي  : ػٓ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ -  
0٘

أخرجه الخطٌب فً جامعه ، قال السخاوي : وفً الجامع للخطٌب من حدٌث  -  
عبد الرحٌم بن حبٌب الفارٌابً، عن صالح بن بٌان، عن أسد بن سعٌد الكوفً عن 
جعفر بن محمد عن أبٌه عن جده مرفوعاً: ما جاء عن هللا فهو فرٌضة ...... ثم قال 

 ه باطل.: قال شٌخنا وٌنظر فً سنده، فإننً أظن أن
قلت: بل ال ٌخفى بطالنه على أحد أتباعه. فالفارٌابً رمى بالوضع وفً ترجمته 
أورده الذهبً فً المٌزان، واللذان فوقه قال المستؽفري: فً كل منهما ٌروى 

 العجابب، وٌنفرد بالمناكٌر.
8ٙ
 ؽبٌٟ:  ، ي فٟ َٔقخ ة -  
87
 : اهغُ ،ع ، ٚ فٟ َٔقخ أ -  



 على ٌقدر لم إذا بالفتح فالن مؼَ ورَ  انفه من الرؼم

 المالمة والعذل البم أي عاذل جمع والعذال،  االنتصاؾ

 الم أي فاعتذل فالن عذلنا ٌقال بالتحرٌك العذل مسواال

 مثل كثٌرا الناس ٌعذل يأة عذل ورجل واعنت نفسه

 دم منه ٌسٌل الذي للعرق اسم العاذلو ةوهزأ ةضحك

 . االستحاضة

 ضد واسترق قلبك له رق من ترحم أي ترق

 من تعذل أي المعجمة بالذال انه ٌحتمل وتعدل استؽلظ

 خالؾ العدل من وهو بالمهملة انه وٌحتمل ٌعذلنً

 وتعدٌل بٌنهما سوٌت إذا بفالن افالن عدلت وٌقال الجور

 . تقوٌمهء الشً

 ٌسمى الحدٌث أنواع من نوعا بٌتال هذا فً وأفاد

 علٌه هللا صلى النبً إلى أضٌؾ ما كل وهو المرفوع

 حكما أو تصرٌحا صفة تقرٌر أو فعل أو قول من وسلم

ا اآلنَ  ؼٌره أم صحابً أضافه سواء  متصال ، َوَلو ِمنَّ

 هذا معلقا أو معضال أو مرسال أو منقطعا أو إسناده كان

 إال ٌطلقونه ال المعلق جرح ابن قال لكن ، المشهور هو

 انتهى المنقطع من نوع هو قٌل فانه البخاري تعلٌق على

. 

 أبو الحافظ واشترط منه نوع أٌضا فالمرسل وعلٌه

 وعلٌه الصحابً رفع الخطٌب البؽدادي ثابت بنبكر 



 درج هذا وعلى دونهم ومن التابعٌن مراسٌل تدخل فال

 .  الفٌته فً العراقً

 لم الخطٌب ان الظاهر حجر ابن الحافظ قال  :تنبٌه

 الؽالب نال الؽالب مخرج همن خرج بل شرطا ذلك ٌذكر

 ٌضٌفه انما وسلم علٌه هللا صلى للنبً ٌضاؾ نما ا

 .  الصحابً

 أهل من المرفوع قابل من : الصالح ابن قال  :تتمٌم

 المرفوع بذلك المقابل عنى فقد بالمرسل الحدٌث

 فهو للموقوؾ المقابل حده السابق المرفوع ال المتصل

  .انتهى مخصوص رفع

 ٌقول ان تصرٌحا القول من المرفوع مثال

 ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت الصحابً

 أو بكذا صلى هللا علٌه وسلم هللا رسول حدث وأ كذا

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال ؼٌره أو هو ٌقول

 م انه قال كذاوسل علٌه هللا صلى عن رسول هللا أو كذا

 . ذلك نحو أو

 ٌقول ان تصرٌحا الفعل من المرفوع ومثال

 كذا فعل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول رأٌت الصحابً

[سهىٌقول ] أو،  زنٌا ٌهودٌن رجم أو رأٌته
00

 رسول 
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 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  



 كان ؼٌره أو هو ٌقول أو فسجد وسلم علٌه هللا صلى هللا

 الشٌخ لقا،  كذا ٌفعل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 تساهل الٌهودٌٌن برجم التمثٌل فً جماعة ابن الدٌن بدر

 انتهى .

 . اعلم وهللا باالمر صادقا كونهه فٌ التساهل ولعل 

 ٌقول ان تصرٌحا التقرٌر من المرفوع ومثال

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بحضرة فعلت الصحابً

 صلى النبً بحضرة فالن فعل ؼٌره وأ هو ٌقول أو كذا

 المرفوع ومثال لذلك إنكاره ٌذكر والكذا  وسلم علٌه هللا

 للرأي مجال ال شٌبا الصحابً ٌفعل ان حكما الفعل من

 فً عنه هللا رضً علً صالة فً الشافعً قال كما فٌه

 . ركوعٌن من أكثر ركعة كل فً الكسوؾ

  هٌغُ سِ أُ  الَ  رٌ كَ نْ ذولً مُ عُ  لُ ذْ عَ وَ 

 لُ مَ هْ ٌُ وَ  د  رَ ٌُ  ٌسٌ لِ دْ تَ وَ  ورٌ زُ وَ 

 لوم ، لً البمً أي عذولً،  المعجمة بالذال وعذل

 ونكر،  الشدٌد االمر بالضم والنكر المعروؾ ضد منكر

 كذب أي وزور،  أجٌزه ال أي اسٌؽه ال،  بَ عُ وصَ  ككرم

 المشتري عن السلعة عٌب كتمان لؽة وهو وتدلٌس، 

 علٌه للمفعول بالبناء دُّ رَ ٌُ ،  اإلسناد فً التدلٌس ومنه

 إلٌه ٌلتفت الترك وٌ أي وٌهمل،  وتدلٌسه زورهو عذله



 خالؾ الكالم من والمهمل،  نفسه وبٌن بٌنه ىوٌخل

 .  المستعمل

  -:  نوعٌن على البٌت واشتمل

 واحد به ٌنفرد الذي الحدٌث وهوالمنكر   :األول النوع

 رواه الذي الوجه من ال رواٌة  رؼٌ من متنه ٌعرؾ وال

 احمد بكر أبو الحافظ طلقا كذا ؼٌره وجه من وال منه

 الصالح ابن قال،  ٌفصل ولم جًالبردٌ هارون بن

 والشذوذ والنكارة بالرد التفرد على الحكم واطالق

 انه والصواب الحدٌث أهل من كثٌرفً كالم  موجود

 . كالشاذ قسمٌن على

 الثقة من هترواٌ فً لٌس الذي الفرد  :األول القسم

واإلتقان
02
 . تفرده معه ٌحتمل ما 

  الثقات رواه لما المخالؾ الفرد:  والثانً

 أبً رواٌة من ماجه وابن النسابً رواه ما:  األول مثال

 عن عروة بن هشام عن قٌس بن محمد بن ٌحٌى زكٌر

 هللا صلى هللا رسول ان عنها هللا رضً عابشة عن أبٌه

 رأى إذا الشٌطان انف بالتمر البلح كلوا : قال وسلم علٌه
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 فٟ َٔقخ ٚ : االرفبق -  



 الجدٌد أكل حتى ادم ابن عاش لوٌقو ؼاظه ذلك

بالخلق
2ٓ
 . 

 تفرد:  الصالح ابن قال،  منكر حدٌث هذا:  النسابً قال

 كتابه فً مسلم عنه أخرج صالح شٌخ وهو زكٌر ابو به

 له خرج وإنما تفرده ٌحتمل من مبلػ ٌبلػ لم انه ؼٌر

 . األصول فً ال النحوي ابن قال المتابعات فً مسلم

 بن علً عن الزهري عن مالك اهرو ما:  الثانً ومثال

 رضً زٌد بن أسامة عن عثمان بن عمر عن الحسٌن

 ال قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ان عنهما هللا

 مالك فخالؾ . المسلم الكافر وال الكافر المسلم ٌرث

 بل العٌن بضم عثمان بن عمر قوله فً الثقات من ؼٌره

 بفتح عثمان بن وعمر فٌه قال الزهري عن رواه من كل

 . فٌه بالوهم مالك على وؼٌره مسلم فحكم العٌن

 بهذا الصالح ابن تمثٌل فً نظروا  :األول  :تنبٌهات

 المنكر وإنما منكر ؼٌر الحدٌث ان حٌث من المثال

 بما المنكر للحدٌث ومثلوا لمالك الثقات لمخالفة السند

 بضم حبٌب بن بٌّ بَ حُ  طرٌق من حاتم أبً ابن رواه
                                                             

2ٓ
 ٘ٓٔٔ/ٕ( ، وابن ماجه )7ٕٗٙ، رقم  ٙٙٔ/ٗأخرجه النسابً فً الكبرى ) -   

( ، والبٌهقً فً شعب اإلٌمان 7ٖٔ0، رقم  ٖ٘ٔ/ٗ( ، والحاكم )ٖٖٖٓ، رقم 
( ،  وأخرجه البٌهقً أٌضا فً اآلداب ٖٖ٘/٘( ، والخطٌب )222٘، رقم  ٕٔٔ/٘)
قال الذهبً فً تعلٌقه على المستدرك : منكر .   ( وقال تفرد به أبو زكٌر ،ٖٖٗ)

ر وهو شٌخ صالح أخرج عنه مسلم فً كتابه ٌوقال ابن الصالح :  تفرد به أبو زك
 ؼٌر أنه لم ٌبلػ مبلػ من ٌحتمل تفرده وهللا أعلم



 تٌندموح بٌن  التحتٌة المثناة وتشدٌد مهملةال الحاء

 المقرئ الزٌات حبٌب بن حمزة اخو وهو مفتوحة همااول

 عباس ابن عن حرٌث بن زارٌالع عن إسحاق أبً عن

 قال انه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنهما هللا رضً

 وقري وصام وحجكاة الز واتى الصالة أقام من: 

 .  الجنة دخل الضٌؾ

 الثقات من ؼٌره الن؛  منكر هو:  حاتم أبو قال

 . المعروؾ وهو موقوفا إسحاق أبً عن رواه

 ظهر او ؼفلته كثرت او ؼلطه فحش كثر ومن

]مما ال ٌبلػ الكفر[ والقول بالفعل فسقه
2ٔ

 منكر فحدٌثه 

 على رأي .

 بحسب الشاذ تعرٌؾ فً المعتمد حجر ابن قال  :الثانً

 أولى هو لمن الفامخ المقبول رواه ما هو:  االصطالح

 وجوه من ذلك ؼٌر أو عدد كثرة أو ضبط بمزٌد اما منه

 . الترجٌحات

[والمنكر ما رواه ضعٌؾ مخالفا للثقات]
2ٕ

 والراجح 

المعروؾ له ٌقال ٌقابله الذي
2ٖ

 بٌن ان بهذا وعرؾ،  

 اجتماعا بٌنهما نَّ أل؛  وجه من خصوصا والمنكر الشاذ
                                                             

9ٔ
 ، ة ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
9ٕ

. ٚؽظً فٟ َٔقخ ي ،  ٚوزجذ فٟ ؽبش١خ إٌَقخ ة ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ  -  

 ٚ رمل٠ُ ٚرأف١و
9ٖ

 ٘ٔأظو ٔي٘خ إٌظو ص  -  



ةالمخالف اشتراط فً
2ٗ
 ثقة راوٌه الشاذأنَّ  فً وافتراقا،  

 ىسوَّ  من ؼفل وقد ضعٌؾ راوٌه والمنكر صدوق أو

. بٌنهما
2٘

 

 بالمنكر عنه استؽنى فلعله الشاذ الناظم ٌذكر لم  :الثالث

 وهللا فٌه ما وتقدم الصالح كابن اجتماعهما ٌرى ألنه

 . اعلم

 هذا فً بالوهم مالك على مسلم ٌحكم كٌؾ  :الرابع

 أنهم علم كؤنه بالضم مرعُ  دار إلى بٌده ٌشٌر ومالك

 ٌعرفهما ومالك عثمان ولدا وعمرو وعمر ٌخالفونه

 عن رواه فمالك رواه منهما كال ان وٌحتمل بعٌنهما

 المبارك ابن ان ٌدهوٌإ وهم فال عمرو عن وؼٌره عمر

 كالجماعة عمرو عن مالك عن روٌاه هشام بن ومعاوٌة

 او رعم الشك على الموطؤفً  ٌحٌى بن ٌحٌى رواه وقد

 . اعلم وهللا عمرو

  قسمان وهو التدلٌس البٌت علٌه اشتمل مما الثانً النوع

: 

 لم ما لقٌه منع  ٌروي ان وهو اإلسناد تدلٌس:  األول

 عن او فالن قال كقوله منه سماعه موهما منه ٌسمعه

 قد انه موهما ٌلقه ولم عاصره منع  أو افالن ان أو فالن
                                                             

9ٗ
 ٘ٔفٟ اٌّقطٛؽ اٌّقبٌف ٚاٌزظؾ١ؼ ِٓ إٌي٘خ ص  -  

9٘
 اٌّظله اٌَبثك -  



 اإلسناد تدلٌس فً نوويال وادخل،  منه سمعه وقد لقٌه

 ؼٌره وٌسقط شٌخهٌسقط  لم من الصالح البن تبعا

 : همبعض وسماه للحدٌث تحسٌنا صؽٌرا او ضعٌفا

 . برأسه قسما بعضهم وجعله،  لتسوٌةا تدلٌس

 ه بكنٌةٌٌكن أو شٌخه ٌسمً بان الشٌوخ تدلٌس  :الثانً

 واألول ٌعرؾ كٌال به ٌعرؾ ال بما ٌصفه أو ٌنسبه أو

 وفً : جماعة ابن قال،  العلماء أكثر ذمهجدا  مكروه

 : النووي قال:  قلتُ  ،  شًء تحرٌمه عدممن   النفس

 ٌوهم ألنه؛  ظاهر وتحرٌمه حرمته شعبة كالم ظاهر

أٌضا إلى  وٌتسبب به االحتجاج ٌجوز ال بما االحتجاج

 ان ثم الؽرر من فٌه ما مع ٌقٌنٌة برواٌاتٍ  العمل إسقاط

 فكٌؾ التحرٌم فً ٌكفً هذا وبعض دابمة مفسدته

 . انتهى األمور هذه باجتماع

 للمروي تضٌٌع وفٌه اخؾ فؤمره الثانً واما

 قد ٌقال ال : جماعة ابن قال،  معرفته لطرٌق وتوعٌر

 ال أقول ألنً هذا ٌنافً وهو ةتس التدلٌس الحاكم جعل

  . هذٌن تحت داخلة ألنها منافاة

 وكشفه دقٌق الخفً والمرسل المدلس بٌن الفرق  :تنبٌه

 مااف له لقابه عرؾ عمن ىرو بمن ٌختص التدلٌس ان

 ومن الخفً المرسل فهو له لقابه ٌعرؾ ولم عاصرهُ  نا

 هُ مَ زل ًقل بؽٌر ولو المعاصرة التدلٌس تعرٌؾ فً ادخل



 التفرقة والصواب فً تعرٌفه الخفً المرسل دخول

 عنه ثبت من وحكم:  حجر ابن الحافظ قال،  بٌنهما

 فٌه صرح  ما إال منه ٌقبل ال ان  عدال كان إذا دلٌسالت

 . األصحِ  على بالتحدٌث

  ىسَ الَ  لُ صِ تًّ مُ  ٌكَ ً فِ انِ مَ ً زَ ضِ قْ أَ 

 لُ صَّ وَ ــته أَ ـا بِ مَّ ـعَ  اً عَ طِ قَ نْ ـمُ وَ 

 بمعنى ٌكون القضا الن انهٌه أي فٌك زمانً اقضً

َنا ِإَلى بَِني  ) ومنه دٌنً قضٌت تقول االنتهاء ِإْسَرائِيَل َوَقَضي ْ
 وأبلؽناه أنهٌناه أي (األمر ذلك إلٌه وقضٌنا)(  ِفي اْلِكَتابِ 

 به ىٌتؤسَ  ما ، واألَسى الحزنأي  األَسى متصل،  ذلك

 أنً والحال أي ومنقطعاأَسى ،  الصبر سمً ثم الحزٌن

 أي ألٌه توصل ٌقال،  ابلػ أي أتوصل به عما منقطع

 من عٌننو إلى البٌت فً وأشار الوصول فً تلطؾ

  -: الحدٌث أنواع

 بالفك تصالإوم موصوال أٌضا وٌسمى المتصل  :األول

 رواته من واحد كل بسماع إسناده اتصل ما وهو والهمز

 صلى النبً إلى مرفوعا كان سواء منتهاهإلى فوقه  منف

 عن شهاب ابن عن: مالك  الموطؤ كقول وسلم علٌه هللا

 علٌه هللا صلى هللا رسول عن أبٌه عن هللا عبد عن سالم

 نافع عن كمالك الصحابً على موقوفا متصال أو وسلم



 االتصال بقٌد وخرج،  عنهما هللا رضً عمر ابن عن

 المدلس ومعنعن والمعلق والمعضل والمنقطع المرسل

 المرفوع على ٌقع مطلقه كان ولما سماعه قبل

 وهو المقطوع ٌدخل ان المحدثون ٌرى لم والموقوؾ

وؾقوالمو عًالتاب إلى المضاؾ
2ٙ

 إسناده اتصل وان 

 هذا ، كقولهم : كالمهم فً واقع فجابز التقٌٌد مع واما

 إلى أو الزهري إلى أو المسٌب بن سعٌد إلى متصل

 جواز تقرٌبه فً النووي كالم وظاهر ذلك نحو أو مالك

 فٌه بان التعرٌؾ فً بعضهم ونظر مطلقا علٌهإطالقه 

 سلم ما المتصل ٌقال أن والصواب بنفسه الشًء تعرٌؾ

 ذلك حمل ةتروا من كل ٌكون بحٌث فٌه سقط من إسناده

 هللا صلى النبً إلى ٌنتهً أن إلى منه شٌخه عن المروي

 . الصحابً إلى أو وسلم علٌه

 منه سقط بان إسناده ٌتصل لم ما وهو المنقطع:  الثانً

 كرجل مبهما وال معٌنا ٌذكر فلم الصحابً قبل فقط راو

. 

 الرزاق عبد عن روٌناه ما مثاله : حالصال ابن قال

[ٌثٌع] بن زٌد عن إسحاق أبً عن الثوري سفٌان عن
27
 

:  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال:  قال حذٌفة عن
                                                             

9ٙ
 فٟ ة : اٌّٛطٛف  -  

97
:  ، ع ٚفٟ ي : ٠زجغ ، ٚفٟ َٔقخ ٚ  ، فٟ َٔقخ ة : ث١ٍغ ، ٚفٟ َٔقخ أ : رج١غ - 

 . ٚاٌزظؾ١ؼ ِٓ اٌّملِخ الثٓ اٌظالػ ثُز١غ ، 



 إذا إسناد افهذ الحدٌث أمٌن فقوي بكر اأب ولٌتموها ان

 منقطع وهو المتصل صورة صورته وجد الحدٌثً تؤمله

 الثوري من ٌسمعه مل الرزاق عبد الن موضعٌن فً

 عن الجندي شٌبة أبً بن النعمان من سمعه وانما

[الثوري ٌسمعه ولم] الثوري
20

 إسحاق أبً من أٌضا 

. إسحاق أبً عن شرٌك من سمعه وانما
22

 

 حداً  حكى ثم هتٌفال فً العراقً به صرح الحد وهذا

 كان وجه أي على إسناده ٌتصل لم ما : وهو ٌقبل آخر

 إلى أو وسلم علٌه هللا صلى لنبًا إلى ٌعزى كان سواء

 . ؼٌره

                                                             
98
 يذ ِٓ َٔقخ ٍمط -  
22

قال الحاكم فً معرفة علوم الحدٌث : حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن   - 
ٌوسؾ الفقٌه ثنا محمد بن سلٌمان الحضرمً حدثنا محمد بن سهل ثنا عبد الرازق 
قال ذكر الثوري عن أبً إسحاق عن زٌد بن ٌثٌع عن حذٌفة قال قال رسول هللا 

أبا بكر فقوي أمٌن ال تؤخذه فً هللا لومة البم وإن صلى هللا علٌه وسلم إن ولٌتموها 
ولٌتموها علٌا فهاد مهدى ٌقٌمكم على طرٌق مستقٌم قال الحاكم هذا إسناد ال ٌتؤمله 
متؤمل إال علم اتصاله وسنده فإن الحضرمً ومحمد بن سهل بن عسكر ثقتان 

لثوري وسماع عبد الرزاق من سفٌان الثوري واشتهاره به معروؾ وكذلك سماع ا
من أبً إسحاق واشتهاره به معروؾ وفٌه انقطاع فً موضعٌن فإن عبد الرزاق لم 
ٌسمعه من الثوري والثوري لم ٌسمعه من أبً إسحاق أخبرناه أبو عمرو بن السماك 
ثنا أبو األحوص محمد بن الهٌثم القاضً حدثنا محمد بن أبً السري ثنا عبد الرزاق 

 دي عن سفٌان الثوري عن أبً إسحاقأخرنً النعمان بن أبً شٌبة الجن
فذكره نحوه حدثنا أبو بكر بن أبً دارم الحافظ بالكوفة ثنا الحسن بن علوٌة القطان 
حدثنً عبد السالم بن صالح ثنا عبد هللا بن نمٌر ثنا سفٌان الثوري ثنا شرٌك عن 

صلى أبً إسحاق عن زٌد بن ٌثٌع عن حذٌفة قال ذكروا اإلمارة والخالفة عند النبً 
هللا علٌه وسلم فذكر الحدٌث بنحوه وقال وكل من تؤمل ما ذكرناه من المنقطع علم 

 وتٌقن أن هذا العلم من الدقٌق الذي ال ٌستدركه إال الموفق والطالب المتعلم .



 ابن قال،  اعم فالمنقطع بالتابعٌن مخصوص المرسلف

 من طوابؾ إلٌه وصار ، اقرب المذهب وهذا:  الصالح

 من وؼٌرهما والخطٌب البر عبد كابن وؼٌرهم الفقهاء

 ٌوصؾ ما أكثر الن،  استعماال األكثر ألنه؛  المحدثٌن

 عن التابعً رواه ما لاالستعما حٌث من] باإلرسال

 باالنقطاع ٌوصؾ ما وأكثر وسلم علٌه هللا صلى النبً

]
ٔٓٓ

 عن كمالك الصحابة من التابعٌن دون من رواه ما  

 وهذا : التقرٌب فً النووي قال،  ذلك ونحو عمر ابن

  اعلم وهللا الصحٌح هو الثانً القول

 من اعم المنقطع:  جماعة بن الدٌن بدر الشٌخ قال

 . انتهى مطلقا منه اخص وهما مطلقا لمعضلوا المرسل

  

   جٌ رَ دْ مُ  كَ رِ جْ هَ  انِ فَ كْ ً أَ ا فِ نَ ا أَ هَ وَ 

 لُ مِ حْ أَ فَ  ٌقُ طِ أَ  ا الَ ً مَ فنِ ل  كَ ـتُ 

 نفسه ترك ، بالحزن زمانه اءانته الناظم قدم ولما

 كرهج أكفان فً أنا وها:  قال، ف  المٌت منزلة كلذل

 بمن ؼرامه فً وكان حقٌقة ذلك ٌكن لم ولما.  مدرج

[لتؽزلل] جرده
ٔٓٔ
 ال ما تكلفنً:  قال ، عظٌمة كلفة هفٌ 

                                                             
ٔٓٓ
 ،ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٔٓٔ
 ي ، ٚ .ٚاٌّضجذ ِٓ إٌَقخ  ، َٚٔقخ ة : ثبٌزغيي ، : ٌٍزىٍف ، ع  أَٔقخ  فٟ - 



 ٌجٌز من رأي على اي ذلك فاحمل به القٌام أطٌق

 . طاقٌُ  ال بما التكلٌؾ

 أقسام على وهو بالمدرج المسمى للنوع البٌت فً وأشار

:- 

 رواته بعض قول من الحدٌث أخر فً أدرج ما األول

 ؼٌر من بالحدٌث وصوالم بعده من واما الصحابً اما

 فٌلبسُ  لهبقا ذكرب الكالم ذلك وبٌن الحدٌث بٌن فصل

،  مرفوع الجمٌع أنَّ  وهمُ وٌُ  الحالِ  حقٌقة ٌعلم ال من على

،  الحدٌث عقب أدرج بكونه القسم هذا الصالح ابن وقٌد

 فً أو أوله فً ادخل ما المدرج فً الخطٌب وذكر

 . وسطه

 إال بإسناد راوٌه عند ٌثالحد ٌكون ان أقسامه من الثانً

 عنه الراوي فٌجمع أخر بإسناد عنده نهإف منه طرفا

 إسناد كرذٌ وال األول الطرؾ بإسناد الحدٌث طرفً

 . الثانً هطرف

 مخالؾ اخر حدٌث فً حدٌث بعض ٌدرج ان  :الثالث

 . السند فً له

 وبٌنهم جماعة عن حدٌثا الرواة بعض ٌروي ان:  الرابع

 مام واحد إسناد على الكل فٌجع اختالؾ إسناده فً



 تفاقاال على معهم مخالفه من رواٌة وٌدخل فٌه اختلفوا

. 

  اً جَ بَّ دَ ي مُ د  خَ  قَ وْ ً فَ عِ مْ دَ  تَ ٌْ رَ جْ أَ وَ 

 لُ لَّ حَ تَ ً تَ تِ جَ ــهْ مُ  الَّ ً إِ ـــا هِ مَ وَ 

 للمتكلم أو للمخاطب الفعل إسناد تحتمل وأجرٌت

 إلى به اروأش نقشال لؽة الدبج مدبجا خدي فوق دمعً

 فٌه اثر او كالنقش صار بحٌث خده فً اثر الدمع ان

 قشتتن ةالشج: المنقوشة قولهم من هعظم ظهر حتى

تستخرج أي العظام منها
ٕٔٓ
 دم أي مهجتً إال هً وما،  

 . اً عمْ دَ  فتصٌر تتحلل روحً أو قلبً

 بضم بالمدبج المعروؾ للنوع البٌت فً وأشار

 وآخره الموحدة الباء وتشدٌد المهملة الدال وفتح المٌم

 وهو الدارقطنً بذلك سماه من أول:  العراقً قال ، جٌم

 هما والقرٌنان اآلخر عن القرٌنٌن من كل ٌروي ان

 النووي قال،  أبداً  اإلسناد وفً ؼالبا السن فً المتقاربان

 هرٌرة وأبً كعابشة باإلسناد الحاكم ىاكتف وربما: 

 . دٌنًالم بن علً و واحمد واألوزاعً ومالك

                                                             
ٕٔٓ
 اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ  - 



 من ةواحد كل ان البٌت معنى ٌكون ان وٌحتمل

 ٌروي نٌالقرٌن ان كما األخرى عن دمعها رويت عٌنٌه

 . اآلخر عن منهما كل

 انٌٌسم والخدان واالثنٌن الواحد ٌشمل والخد

  : مقبل ابن قال،  علٌهما تنزل ودموعه دٌباجتٌن

ْخدى بها باِزٌل فُْتل َمَرافِقُُه   ٌَ 

ٌِبا ْجري بد ْشُح ُمُرْتَدعْ ٌَ ِه الرَّ ٌْ َجَت
 ٖٔٓ 

أو َدٍم،  من زعفرانٍ به َرْدٌع  ٌقال:  هريالجوقال 

خ.  أي َلْطٌخ وأثٌر. وَرَدْعُتُه فاْرَتَدَع، أي لطخُته به فتلطَّ

 انتهى
ٔٓٗ

 

 او خاصة القلب دم او مطلقا الدم المهجة وهل

وحكً  تهُ جَ هْ مُ  أي روحه خرجت : ٌقال،  خالؾ الروح

]عن[
ٔٓ٘

[أعرابً] 
ٔٓٙ

هُ مَ دَ  أي ، هُ تَ جَ هْ مُ  دفنت : 
ٔٓ7

 كذا 

 الصحاح فً
ٔٓ0
  

                                                             
ٖٔٓ
 2ٕٗ/ٔالمحكم والمحٌط األعظم فً اللؽة البن سٌده ، والصحاح للجوهري  - 
ٔٓٗ
 9ٕٗ/ٔاٌظؾبػ ٌٍغٛ٘وٞ  - 
ٔٓ٘
 ى٠بكح ِٓ اٌظؾبػ -  
ٔٓٙ

 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ة -  
ٔٓ7

 : هٚؽٗ ٚ٘ٛ فطبء، ع فٟ َٔقخ أ  -  
ٔٓ8
 8ٗٔ/ٕاٌظؾبػ ٌٍغٛ٘وٞ  - 



 قتٌبة ابن ذكره والذي تصحٌؾ بؤنه واعترض

 } تعالى قوله من والقاؾ بالفاء مهجته تقدف : وؼٌره

 { ماء دافق
ٔٓ2
] أي مدفوق[ 

ٔٔٓ
 

 أن إلى فشًء شٌبا ٌذهب أي للحومت الناظم وقول

 . روحه تخرج

 أحسن ًوه بالدما خدي فوق موضع النسخ بعض وفً

 . فتؤمله

اآلخر وال  عن القرٌنٌن احد ٌروي ان دبجمال وؼٌر

ة برواٌ سمً القسمٌن هذٌن من وكل عنه ٌروي اآلخر

 . االقران

 خذا هُ جْ وَ  تهِ فرِ لمعْ  ٌحتاج ومما:  جماعة ابن قال

  انتهى بالمدبج التسمٌة

 وهما الوجه تًدٌباج من أُخذا بذلك التسمٌة ووجه

 هفوابد من لطٌؾ نوع وهو،  هماابلوتق لتساوٌهما الخدان

[طول] من األمن ةمعرف
ٔٔٔ
 . السند فً الزٌادة 

 عن روى سٌرٌن بن محمد أنَّ  : ومن المستظرفات 

 بن انس أخٌه عن روى وهو سٌرٌن بن ٌحٌى أخٌه

                                                             
ٔٓ9
 7ٖٓ/ٕثٓ ِٕظٛه ، ٌَٚبْ اٌؼوة ال ٔٔ٘ٔ/ٔربط اٌؼوًٚ ٌٍيث١لٞ  - 
ٔٔٓ
 ، ة ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٔٔٔ

ّٓ ، ع ، ي ، ٚفٟ َٔقخ أ  -    : ظ



 فً فوقع حدٌث مالك بن انس عن روى وهو سٌرٌن

 . بعض عن بعضهم روى إخوة تابعٌون ثالثة السند هذا

 كما حدٌث فً األقران من جماعة ٌجتمع قد : خاتمة

خٌثمة زهٌر بن حرب عن  أبًعن  حنبل بن احمد روى

 بن عبٌدهللا عن المدٌنً بن ٌحٌى بن معٌن عن علً

[شعبة] عن أبٌه عن معاذ
ٕٔٔ

 حفص بن بكر أبً عن 

أبً عن
ٖٔٔ
 نَّ كُ  : قالت رضً هللا عنها عابشة عن سلمة 

 شعورهنَّ  من ذنَ ٌؤخ وسلم علٌه هللا صلى النبً أزواجُ 

 . كالوفرة ٌكون حتى

أقران . خمستهم فوقه واألربعة فاحمد
ٔٔٗ

 

 ً   تِ رَ بْ عَ ي وَ دِ هْ سُ ً وَ نِ جفْ  قٌ فِ تَّ مُ فَ 

  لُ بَ لْ بَ مُ ً الْ بِ لْ قَ ي وَ رِ بْ صَ  قٌ ترَ فْ مُ وَ 

 بالضم الشعر وموضع للعٌن وهو جفنً فمتفق

[والجفن]،  منه الشعرِ  منبت أصل
ٔٔ٘

 السٌؾ ؼمد أٌضا 

 . موضع واسم،  لكرما وقضبان، 

                                                             
ٕٔٔ
 : ٍؼ١ل ، ٚفٟ َٔقخ ة : ٍؼل ، ٚ٘ٛ فطأ، عفٟ َٔقخ أ  -  
ٖٔٔ

 ٚ٘ٛ فطأ فٟ َٔقخ ة : اثٓ -  
ٔٔٗ

))أي: عن أبٌه: عن شعبة، فً فتح الباقً كتب المحقق فً الحاشٌة السفلى :  -  
لمة، عن عابشة. وإنما أورده كذلك اقتصاراً على عن أبً بكر بن حفص، عن أبً س

 . تتابً على ؼرامً صحٌح(( هذه تعلٌقة وردت فً حاشٌة )ع( .  األقران ا. هـ
ٔٔ٘

 . ٚفٟ َٔقخ ع : ٚاٌشؼو ، ٚ ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  



 سهدَ  وقد األرق السهاد الن ارقً أي وسهدي

 من القلٌل والهاء السٌن بضم والسهد سهدا ٌسهد الرجل

[كبٌرأبو ] قال النوم
ٔٔٙ
الهذلً 

ٔٔ7
 

ناً   فؤََتْت به ُحوش الَجَناِن ُمَبطَّ
ُل الَهْوَجلِ   ٌْ ُسُهداً إِذا ما نام َل

 ٔٔ0
 

 
السٌن بخطه كذا فً باب الدال بخط ٌاقوت وفً باب  ]

 . ، مبطنا سهدا بالنصب أٌضا
الفالةُ ال أعالَم  الرجل االهوج ، والهوجل :والهوجل 

 . فٌها 
 ًّ ًة  : الهوجل األصمع ًة هكذا ومرَّ : األرض تؤخذ مرَّ

 هكذا. قال جندٌل: 
 واآلُل فً كلِّ َمراٍد َهْوَجِل 

 كؤنَّه بالَصْحُصحاِن األْنَجلِ  
 انتهى

 حوُش الفإاد، أي حدٌُد الفإاد. رجلٌ وفً باب الشٌن : 

ُن: الضامُر الَبْطِن. والمرأةُ وفً باب النون :  الُمَبطَّ

َنٌة. انتهى من الصحاح[ ُمَبطَّ
ٔٔ2

 

                                                             
ٔٔٙ

 : وض١و إٌَـفٟ  -  
ٔٔ7
 فٟ َٔقخ ٚ : إٌٙلٞ -  
ٔٔ8
 ؾ شواً ، ٚاٌزٟ ِطٍؼٙب :اٌج١ذ ِٓ لظ١لح ألثٟ وج١و اٌٙنٌٟ ٠ّلػ ف١ٙب رأث - 

ِر ُمَثقَّلِ  ٌْ الِم ِبِمْؽَشٍم ... َجْلٍد ِمن الفِْتٌاِن َؼ ُت على الظَّ ٌْ  ولَقْد َسَر
 ًِ َّ َٙج ُِ َّٓ َػٛالٌِل ... ُؽجَُه إٌِّطبق، فَشتَّ َغ١َْو  َٓ ثٗ ُٚ٘ ٍْ َّ ْٓ َؽ َّّ ِِ 

ٔٔ9
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  



 

عبرُ  الرجل َعِبرَ ،  الدمع بُ لُّ حتَ  أوله بفتح وعبرتً ٌَ 

العٌن بكسر
ٕٔٓ

 فهو المضارع فً وضمها الماضً فً 

أٌضا . رٌ عابِ  ةوالمرأ رٌ عابِ 
ٕٔٔ

 

.  االعتبار من االسم فهو بالكسر برةالعِ  وأما 
ٕٕٔ

 

  والدمع السهد على الثالثة فاتفاق

 والوسواس الهم البلبل:  المبلبل وقلبً صبري ومفترق

 والثانً السهد مالزمة على األول هذٌن وافتراق

 . الوسواس أنواع وتردد الهموم باختالؾ

والمفترق :  المتفق المسمى النوعإلى  البٌت فً واشار

 وٌحسن مفترقة مسمٌاته لكن وخطا لفظا اتفق ما وهو

]اتفق[ اذا فٌما ذلك
ٕٖٔ

االسم  فً المتفقان الراوٌان 

 فً او شٌوخهما بعض فً واشتركا متعاصرٌن كونهمال

 خطا ال  لفظا فترقا ما هو ضده والمفترق عنهما الرواة

 لٌس ألنه خطا وال لفظا ٌتفق لم ما بالضد المراد ولٌس

 -أقسام : ثمانٌة إلى ٌنقسم ذلكو فٌه الكالم مما

 ستة : وهم أبابهم وأسماء أسماإهم اتفقت من : االول

                                                             
ٕٔٓ
 ٚ٘ٛ اٌجبء ٕ٘ب أٞ ػ١ٓ اٌفؼً - 
ٕٔٔ
 ٔٗٗ/ٍٔغخ اٌظؾبػ فٟ اٌ - 
ٕٕٔ
 اٌّظله اٌَبثك  - 
ٕٖٔ

 اشزجٗ: ، ي ، ٚفٟ َٔقخ ة  -  



 عبدالرحمن أبو تمٌم بن عمرو بن احمد بن الخلٌل -ٔ

الفراهٌدي دياالز
ٕٔٗ

 وهو علم - فراهٌد الى نسبة 

 صاحب النحوي البصري - االزد من بطن على وضع

 روى سٌبوٌه استخرجه وشٌخ من أول وهو العروض

الثقات فً حبان ابن ذكره وؼٌره األحول اصمع عن
ٕٔ٘
 

 سبعٌن سنة فقٌل وفاته فً واختلؾ مابة سنه مولده

 قال وسبعٌن خمس وقٌل وستٌن بضع سنة وقٌل ومابة

 هللا صلى نبٌنا بعد وجدوا فما المفتشون فتش : المبرد

 احمد بن الخلٌل بًأ قبل احمد اسمه من وسلم علٌه

 بقول احتجاجا احمد بن سعٌد السفر بابً واعترض

 أهل أكثر بان َوأجٌبَ  أقدمُ  فانه أبٌه باسم معٌن بن ٌحٌى
                                                             

ٕٔٗ
الخلٌل بن أحمد األزدي الفراهٌدي أبو عبد قال الحافظ فً التقرٌب :   -  

الرحمن البصري اللؽوي صاحب العروض والنحو صدوق عالم عابد من السابعة 
ة : الناس أربعة الظرٌف أقوالهمات بعد الستٌن وقٌل سنة سبعٌن أو بعدها فق . ومن 

: فرجل ٌدري وهو ٌدري أنه ٌدري فذاك عالم فخذوا عنه ، ورجل ٌدري وهو ال 
ٌدري أنه ٌدري فذاك ناس فذكروه ، ورجل ال ٌدري وهو ٌدري أنه ال ٌدري فذاك 

 . مسترشد فعلموه ، ورجل ال ٌدري وهوال ٌدري أنه ال ٌدري فذاك جاهل فارفضوه

 
ٕٔ٘

فً الثقات وهو ممن تفرد بتوثٌقه فٌه نظر نبه على إٌراد ابن حبان للراوي  -  
هذا محدث العصر األلبانً رحمه هللا تعالى فً ؼٌر ما مرة فً كتبه ، قال رحمه 

ومذهب ابن حبان وتساهله فً توثٌق المجهولٌن هللا تعالى فً السلسلة الضعٌفة : 
نصؾ أشهر من أن ٌناقش ، وقد تعرضت لبٌان خطبه أكثر من مرة ، وحسب الم

تصرٌحه هو فً عشرات المذكورٌن فً "ثقاته" بؤنه ال ٌعرفه ! وتارة ٌقول : "ال 
أعرفه وال أعرؾ أباه"!! أو : "ال أدري من هو وال ابن من هو ، وهإالء عنده 
بالعشرات ! ورأٌته أحٌاناً ٌقول فً بعضهم : " ما له حدٌث ٌرجع إلٌه" ! وتارة : 

رة أخرى : " ما له حدٌث مستقٌم "! ومرة قال "لست أعرفه بعدالة وال جرح" ، وتا
: "فً حدٌثه مناكٌر كثٌرة" ، وأؼرب من ذلك كله أنه صرح فً بعضهم فقال فٌه : 

 "ضعٌؾ" !!
 



 ابن ، وقال بالٌاء ٌحمد بن سعٌد فٌه اقالو انما العلم

 المؽٌرة بن حفص بن بؤحمد النحوي : نعم ٌعترض

الصحابً
ٕٔٙ

 بن مدجا واما اسمه فً األقوال احد على 

 انٌعج
ٕٔ7

 لحابا انه ادعى ٌم ومنفهو بالج الصحابً 

 . هصحف فقد

 السلمً وٌقال المزنً) بشر أبو احمد بن الثانً : الخلٌل

(أٌضاً  بصري
ٕٔ0
 .  

 عن ٌروي أٌضا بصري احمد بن الثالث : الخلٌل

 بن الخلٌل هذا ٌكون ان وأخشى العراقً قال عكرمة

 . النحوي احمد

 السجزي سعٌد أبو الخلٌل بن احمد بن الرابع : الخلٌل

 . مرقندسَ  قاضً الحنفً الفقٌه

 القاضً ستًالبُ  سعٌد احمد أبو بن الخامس : الخلٌل

 . المهلبً

 قال الشافعً البستً سعٌد أبو احمد بن السادس : الخلٌل

،  قبله الذي هو هذا ٌكون ان أٌضا وأخشى العراقً

، قال العراقً  الصالح ابن بٌنهما فرق ذاكه ولكن

                                                             
ٕٔٙ
 ، ة ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕٔ7
 أَْعّل ثٓ ُػْغ١بْ ، شٙل فزؼ ِظو ، ٚأثٖٛ ثٛىْ ػضّبْ ، ٚل١ًِ : ٚىْ ُػ١ٍَّبْ. - 

 ، ٚفٟ َٔقخ ي : أعّل ثٓ ػغبْ الْ: أعّل ثٓ ػغأ ، ٚ ٚفٟ َٔقخ 
ٕٔ8
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع  -  



 اً واحد الصالح ابن ذكرهم الذٌن الستة منت واسقط

 هو وإنما فٌه وهم ألنه اصبهانً احمد بن الخلٌل وهو

 الفضل وأبو الجوزي ابنقبله  فٌه ووهم حمدم بن الخلٌل

 . الستة آخر هذا الهروي

 :  العراقً وذكر

 واسطب احمد بن : الخلٌل سابعاً 

 البؽدادي احمد بن : الخلٌل ثامناً و

 المصري الشاعر القاسم أبو احمد بن الخلٌل : تاسعاً و

 الجوسقً طاهر أبو علً بن احمد بن : الخلٌل اشراً عو

. 

 أو أٌضا األجداد اتفاق بزٌادة األول مثل الثانً القسم

  أمثلته : ومن ذلك من أكثر

 فً كلهم] أربعة وهم حمدان وجده جعفر بن احمد -ٔ

[عبدهللا ٌسمى من عن وٌروند واح عصر
ٕٔ2
 . 

 بكر أبو مالك بن حمدان بن جعفر بن : احمد األول

 . البؽدادي القطٌعً

 السقطً عٌسى بن حمدان بن جعفر بن احمد الثانً :

     أٌضا . بكر أبا ٌكنى البصري
                                                             

ٕٔ9
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  



  الدٌنوري حمدان بن جعفر بن احمد الثالث :

 الحسن أبو حمدان بن جعفر بن احمد الرابع :

 .  الطرسوسً

 كالهما اثنان النٌسابوري ٌوسؾ بن ٌعقوب بن محمد -ٕ

 عبدهللاأبو  الحاكم عن ٌروي هماوكال واحد عصر فً

 األصم العباس بابً المعروؾ هو امفاحده وؼٌره

 وٌعرؾ الشٌبانً االخرم بن عبدهللا أبو هو والثانً

 . األول دون  بالحافظ

 محمد بن جعفر بن محمد ذلك فً االتفاق ؼرابب ومن

 فً منهم وكل واحدة سنة فً ماتوا رونصمتعا ثالثة

 : وهم المابة عشر

االنباري  الهٌثم بن محمد بن جعفر بن محمد بكر ابو

 . البندار 

 رنص بن محمد بن جعفر بن محمد عمرو أبو والحافظ

 . النٌسابوري

  . البؽدادي كنانة محمد بن بن جعفر بن محمد بكر وأبو

 .  مابة وثالثة ستٌن سنة فً اماتو

ةبسنوال الكنٌة فٌه ما اتفق : الثالث القسم
ٖٔٓ
 : وهم معاً  

                                                             
ٖٔٓ
 فٟ َٔقخ أ ، ة : اٌز١َّخ -  



  الجونً اثنان عمران أبو] 

[وهو بصري:  األول
ٖٔٔ
 حبٌب بن عبدالملك عمران أبو 

 ولم عبدالرحمن الفالس وسماه المشهور التابعً الجونً

  . ذلك على ٌتابع

 بن موسى عمران أبووهو  عنه الطبقة متؤخر : الثانً

 وسكن البصرة من وهو الجونً عبدالحمٌد بن سهل

  . بؽداد

، أبو ُعَمَر الْ  ذلك ومن ًُّ  . الخطٌب ذكرهما اثنانَحْوض

 ةبسنوال األب واسم االسم ٌتفق ان وهو : الرابع القسم

  الطبقة متقاربا األنصار من اثنان

 المثنى بن عبدهللا بن محمد عبدهللا أبو القاضً احدهما

 شٌخ البصري) األنصاري مالك بن انس بن عبدهللا بن

 . البخاري

(زٌاد بن عبدهللا بن محمد سلمة أبو الثانً
ٖٕٔ
 األنصاري 

   . العقٌلً ضعفه البصري موالهم

[المزي] وزاد
ٖٖٔ

جعفر[ ] بن عبدهللا بن محمد 
ٖٔٗ

 بن 

 بصري وهو األنصاري مالك بن انس بن زٌد بن هاشم

 . أٌضا
                                                             

ٖٔٔ
 ٍمطذ ِٓ َٔخ ي  -  
ٖٕٔ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع  -  



 بن محمد هذا فً معهم اشترك نومم : العراقً وقال

[عبدهللا]
ٖٔ٘

 وإنما : قال األنصاري ربه عبد بن زٌد بن  

 الطبقة فً لتقاربهما األولٌٌن على بالخطٌ اقتصر

 التٌمً وسلٌمان الطوٌل حمٌد عن الرواٌة فً اشتراكا

 متؤخر فانه الثالث واما خالد بنة وقر دٌنار بن ومالك

 بن المثنى عبدهللا بن محمد عن روى عنهما الطبقة

[علٌهما الطبقة متقدم فانه الرابع واما] االنصاري
ٖٔٙ
 

 . بعٌنالتا ثقات فً حبان ابن ذكره

 ثالثة وهم أبابهم وأسماء مكناه تتفق أنْ الخامس :  القسم

ٌاشع بن بكر أبو :
ٖٔ7
 المحدث ئالمقر ديزاال سالم بن 

 األسماء من األول القسم فً تقدمو عاصم قراءة راوي

 عشر ثالث او عشر احد على اسمه فً واختلؾ والكنى

 ابن وصحح شعبة اسمه ان زرعة أبو وصحح قوال

[زيوالم] الصالح
ٖٔ0
 . كنٌته اسمه ان 

 . الحمصً عٌاش بن بكر أبو والثانً

                                                                                                                                                                               
ٖٖٔ

 : اٌّئٟ ، ٚ أ َٔقخ فٟ -  
ٖٔٗ

ونا فٟ اٌّقطٛؽ ٚ٘ٛ رظؾ١ف ، أّب ٘ٛ ؽفض ، مووٖ اٌؾبفع اٌؼوالٟ فٟ  -  

اٌزجظوح ٚاٌزنووح ٚاألثٕبٍٟ فٟ اٌشنا اٌف١بػ ٚاٌَقبٚٞ فٟ فزؼ  اٌزم١١ل ٚشوػ

 اٌّغ١ش ٚغ١وُ٘
ٖٔ٘
 ٚ٘ٛ فطأ : ِؾّل، ع فٟ َٔقخ  أ  -  
ٖٔٙ

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٔ7
 فٟ َٔقخ ة : ػجبً -  
ٖٔ8
 : اٌّئٟ ، ٚاٌزظؾ١ؼ ِٓ شوػ اٌزجظوح  إٌَـفٟ  - 



 السلمً حازم بن عٌاش بن بكر أبو والثالث

] ًُّ اب ]الَباَجدَّ
ٖٔ2
  حسٌن اسمه 

 ان قبله ما عكس وهو النوع هذا من:  السادس القسم

 -: ومثاله أبابهم وكنى أسماءهم تتفق

 . التابعٌن من صالح أبً ابن كلهم أربعة صالح

[المزنً] محمد أبو صالح أبً ابن لحصا احدهم
ٔٗٓ

 

  نبهان صالح أبً واسم

انمَّ السَّ  صالح أبً بنُ  صالح والثانً
ٔٗٔ
 صالح أبً واسم 

[نًدالم] عبدالرحمن أبو ذكوان: 
ٕٔٗ

:  الصالح ابن قال 

 . هرٌرة أبً الراوي عن

 علً عن روى السدوسً صالح أبً بن صالح والثالث

 . وعابشة

 واسم الكوفً المخزومً صالح أبً بن صالح الرابع

 البخاري ذكره هرٌرة أبً عن روى مهران صالح أبً

  خٌالتار فً

                                                             
ٖٔ9
 ، ٚفٟ َٔقخ ي : علاٚٞ: علاِٟ ، ع ، ٚ فٟ َٔقخ أ  -  
ٔٗٓ
 فٟ َٔقخ ي : اٌّلٟٔ  -  
ٔٗٔ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع  -  
ٕٔٗ

 : اٌّئٟ ، ع  فٟ َٔقخ أ -  



 صالح أبً بن صالح ٌذكره لم ومما:  العراقً قال

 متؤخر ألنه ٌذكره لم وإنما الشعبً عن روى ديساال

 . المذكورٌن األربعة عن الطبقة

 فً االشتراك وقع ما : والمفترق المتفق من السابع القسم

ِنسبة  أو أبٌهكنٌته فقط مهمال من ذكر  أو]  فقطه اسم

تمٌزه ونحو ذلك وكذلك ان تتفق الكنٌة فقط [
ٖٔٗ

 وٌذكر  

  . ابؽٌرهَ  تمٌٌز ؼٌر من اإلسناد فً بها

 من حماد اإلسناد فً ٌطلق ان : االسم فً مثاله

 ذلك وٌتمٌز سلمة ابن أو زٌد ابن هو هلنسب ٌ ان ؼٌر

 كان فان عنهالرواٌة  قأطل من بحسب الحدٌث أهل عند

أي عن حماد – عنه الرواٌة أطلق الذي
ٔٗٗ
 بن سلٌمان - 

 محمد قاله زٌد بن حماد حٌنبذ دافالمر عارم وكذا حرب

محمد أبوقاله  وكذا الذهلً ٌحٌى بن
ٔٗ٘

 خالد بن 

 فً والمزي الفاصل المحدث كتاب فً الرامهرمزي

 . التهذٌب

 اعٌلإسم  بن موسى سلمة أبو أطلقه الذي كان وان

 بن حماد فمراده منهال بن حجاج أوعفان  أو التبوذكً

                                                             
ٖٔٗ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة - 
ٔٗٗ
 ، ي ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة - 
ٔٗ٘
 فٟ َٔقخ ع : ؽّبك ٚ٘ٛ فطأ -  



 األلفٌة شرح فً ذلك بقٌة انظر الرامهرمزي قاله سلمة

 وؼٌره .  للعراقً

 أطلق من كان إذا اإلشكال ٌزٌد العراقً : وانما قال

 احدهما عن إال ٌروي لم إذا اما معا عنهما روى قد ذلك

 مال الصالح ابن لومث المعرفة أهل عند حٌنبذ إشكال فال

 : إذا سلٌمان ابن سلمة قال،  السند فً عبدهللا أطلق اذا

 فهو الكوفةب قٌل ، وإذا الزبٌر ابن فهو عبدهللا بمكة قٌل

 ، وإذا عباس ابن فهو البصرةب قٌل ، وإذا مسعود ابن

 قال إذا ً :الخلٌل وقال . المبارك ابن فهو خرسانب قٌل

 وإذا العاص ابن ٌعنًو عمرو بنا فهو عبدهللا المصري

 قال لكن:  العراقً قال.  عباس ابن فهو المكً قاله

شمٌلبن  النظر
ٔٗٙ

 ابن فهو عبدهللا الشامً قال إذا : 

 عمر ابن فهو عبدهللا المدنً قال وإذا العاص ابن عمرو

 .  صحٌح القول وهذا الخطٌب قال

 حمزة بابً الكنٌة تفاقال:  الصالح ابن ومثل

 أطلق إذا عنهما هللا رضً عباس ابن عن والزاي بالحاء

 كلهم سبعةعن  روى شعبة ان الحفاظ بعض وذكر قال

 واحد إال والزاي بالحاء وكلهم عباس ابن حمزة عن ابو

 عمران بن نصر جمرة أبو وهو والراء أي بالجٌم فانه

 ابن نصر والراء بالجٌم فهو أطلقه إذا بعً وانهالض]

                                                             
ٔٗٙ
  ئٍّبػ١ًفٟ َٔقخ ي :  -  



[عمران
ٔٗ7

 او اسمه كرٌذ فهو ؼٌره عن روى واذا 

 .  نسبه

 مافً جمٌع : المنذري قال : النحوي ابن قال : الخاتمة

 حدٌث ىسو بالجٌم جمرة أبو فهو عباس ابن عن مسلم

 المهملة بالحاء حمزة أبو )) ادع لً معاوٌة (( فانه

 .  القصاب عطاء بًأ ابن والزاي عمران

 فهو عباس ابن عن فٌه ما فجمٌع البخاري صحٌح واما

 . والراء بالجٌم جمرة أبو

 فٌه وقع ما والمفترق المتفق أقسام من :الثامن القسم

 حٌث من،  واالفتراق اللفظ حٌث من النسب فً االتفاق

 نحو اآلخر إلٌه ما نسب ؼٌر احدهما إلٌه نسب انما

 إلى منسوب واحدهما واحد النسب فلفظ والحنفً الحنفً

 عبد بن رالكبٌ عبد بكر ابو منهم حنٌفة بنو وهم القبٌلة

 المجٌد عبد بن عبدهللا علً أبو وأخوه الحنفً المجٌد

 . الشٌخان لها خرج الحنفً

 كل وفً حنٌفة أبً مذهب إلى منسوب والثانً

 حنٌفً للمذهب نسب ما وهو الثانً ومن كثرة منهما

 قال والمذهب لقبٌلةل ةبسنال بٌن افرق تحتٌة اةمثنبزٌادة 

 عن اال ٌنٌالنحو نم احد عن ذلك أجد ولم الصالح ابن

                                                             
ٔٗ7
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  



 الفضل أبو ومنهم الكافً فً اإلمام االنباري بكر أبً

 . المقدسً طاهر بن محمد

 فاألول لًواالمَ  لًمُ باأل أٌضا الصالح ابن ومثل

 أهل من العلم أهل أكثر السمعانً قال طبرستان آمل

 هرَ جٌحون شُ  والثانً آمل آمل أهل من طبرستان

 البخاري عنه روى االملً حماد بن عبدهللا إلٌها بالنسبة

 عٌاض والقاضً الؽسانً علً أبو وخطا  صحٌحه فً

طبرستان آمل إلى نسبته فً
ٔٗ0

 

  تًعَ وْ لَ ي وَ وِ جْ وشَ  ديِ جْ وَ  فُ لِ تَ ؤْ مُ وَ 

 آمـلُ  َوَما ِمنكَ ً ظ  حَ  فٌ لِ تَ خْ مُ وَ 

  وهمً . حزنً أي وشجوي حزنً أي وجدي ومإتلؾ

 شجٌهِ ه ٌُ وأَشجا أحزنه إذشجوا  ٌشجوهُ و جاهُشَ ٌقال 

هإذ أؼصَّ  إشجاءٌ 
ٔٗ2

 بالكسر ًَ جِ شَ جمٌعا  منهما تقول 

  . ىٌ جشَ  ٌَشجى

 العه وقد حرقته الحب لوعة نال حرقتً أي ولوعتً

 ووجه الشوق من احترق أي فإاده والتاع ٌلوعه الحبُّ 

ابتالؾ
ٔ٘ٓ
  . ظاهر الثالثة 

                                                             
ٔٗ8
 رله٠ت اٌواٚٞ - 
ٔٗ9
 : اغؼجٗ ، ع فٟ َٔقخ ٚ -  
ٔ٘ٓ
 زالففٟ َٔقخ ي : اف -  



وال  الحبٌب عند هل أي لعدمه فال حظوة حظً ومختلؾ

 ومنزلة وةحظ ذا كان اذا ًحظ رجل ٌقال منزلة

 بالكسر وحظوة حظوة زوجها عند المرأةوحظٌت 

  أٌضا . وحظة والضم

ٔ٘ٔفٌه وما
 امل ٌقال خطٌر فٌه ، فؤملً أرجو أي امل 

 هذٌن بٌن والمخالفة التؤمل وكذلك امال ٌامله خٌره

بٌناهما  وفٌه إتلؾالم ضد ظاهرة والمختلؾ
ٕٔ٘

 فً 

ةبسنالب االختالؾ درٌٌ ان اال قبله الذي
ٖٔ٘

 لإلباء 

 بل بالمختلؾ ال ٌسمى انه إال واألبناء فٌتضح ،

 . وؼٌره الخطٌب قاله كما تشابهمبال

 الحدٌث أهل عند المسمى للفن البٌت بهذا وأشار

 واأللقاب األسماء من لفظا المختلؾ خطا بالمإتلؾ

 السٌما العلم بؤهل جهله ٌقبحُ  جلٌل فن وهو واألنساب

،  مصنفات وفٌه هإخطاٌكثر  ٌعرفه لم فمن المحدثون

ماكوال وفٌه  البن اإلكمال اأكمله وؼٌره النووي قال

 . انتهى نقطة ابن أتمه إعواز

 ومنصور الصابونً بن الدٌن جمال نقطة ابن على وذٌل

 عالء علٌهما وذٌل العمادٌة بابن المعروؾ سلٌم بن
                                                             

ٔ٘ٔ
٘ىنا فٟ ع١ّغ إٌَـ ٌٚؼً اٌّظٕف اػزّل ػٍٝ َٔقخ ٠وٜٚ ف١ٙب اٌج١ذ ثٙنا  -  

 . األٍٍٛة
ٕٔ٘
 فٟ َٔقخ ي : لٍٕبٖ  -  
ٖٔ٘
 فٟ َٔقخ ي : اٌز١َّخ  -  



 فً قال ، منتشر وهو النووي قال مؽلطاي بن الدٌن

 :  الفوابد من فٌه لما بلفظه ولنذكره سمانق وهو التقرٌب

 والد خمسة إال مشدد كله مالّ كسَ  العموم على احدهما

 البخاري شٌخ] سالم بن م ، ومحمدالَ سَ  بن عبدهللا

[محمد بن ، وسالم امشدد ، وقٌل : تخفٌفه الصحٌح
ٔ٘ٗ

 

ناهض بن
ٔ٘٘

 بن محمد وجد،  سالمة الطبرانً وسماه 

 فً لٌس:  المبرد قال . الجبابً لمعتزلًا عبدالوهاب

 الصحابً ، وسالم هللا عبد والد إال مخفؾ سالم العرب

  الحقٌق أبً بن

[مكَ شْ مِ ] بن سالم آخرون وزاد:  قال
ٔ٘ٙ

 فً خماراً  ، 

 .  تشدٌده والمعروؾ الجاهلٌة

 مارةعِ  بن ًبَ أُ   إال العٌن بكسر فٌهم لٌس عمارة -

 بالضم جمهورهم عداه ومن ضمه من ومنهم الصحابً

 . المٌم وتشدٌد بالفتح فٌهمو

 شمس عبد فً وبالضم خزاعة فً بالفتح كرٌز -

  وؼٌرهم

  األنصار. فً وبالراء قرٌش فً بالزاي حزام -

                                                             
ٔ٘ٗ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
ٔ٘٘
 : ٘بِغ ، ع فٟ َٔقخ أ -  
ٔ٘ٙ

 : ٍَُِ ، ٚاٌزظؾ١ؼ ِٓ اٌزمو٠ت ٌٍٕٛٚٞ ٚاٌزله٠ت ١ٌٍَٛؽٟع١ّغ إٌَـ  فٟ -  



 الموحدة مع وبالمهملة بصرٌون بالمعجمة الٌعٌشٌون -

  . ؼالباً  شامٌون النون ومع كوفٌون

  بالضم كلهم بٌدةعُ  ابو -

 الباقً فً كانهاوبإس كنٌة الفاء بفتح رالسفَ  -

 االخباري ذكوان ابن عسل إال إسكان ثم رسبك عسل -

 بفتحهماف

 عثام بن علً والد اال والنون بالمعجمة كله ؼنام -

 والمثلثة فبالمهملة

قمٌر -
ٔ٘7
 فبالفتح مسروق امرأة إال مضموم كله 

 الصحابً ٌزٌد ابن إال الواو مخفؾ مكسور كله مسور -

 والتشدٌد لضمفبا الٌربوعً عبدالملك وابن

 عبدهللا بن هارون اال الصفات فً بالجٌم الجمال كله -

 حمال ابن ابٌض األسماء فً وجاء فبالحاء الحمال

 وؼٌرهما مالك بن وحمال

أكثر  المتقدمٌن فً والمهملة باإلسكان الهمدانً -

أكثر [ المتؤخرٌن فً المعجمةو وبالفتح]
ٔ٘0

 

                                                             
ٔ٘7
 : ١ّٔو، ع ، ٚ  فٟ َٔقخ أ  -  
ٔ٘8
 ٍمطذ ِٓ إٌَقخ ا -  



 ونوالن بالمهملة اطحنال عٌسى أبً بن عٌسى -

 جابزة كلها تحت منة المثنا ومع الموحد مع وبالمعجمة

  الثالثة فٌه الخٌاط مسلم ومثله،  أشهر وأولها

 والموطؤ الصحٌحٌن فً ما : الثانً القسم

 بشار بن محمد إال المهملة ثم بالمثناة ٌسار كله -

 أبً وابن سالمة بن سٌار وفٌهما والمعجمة فبالموحدة

 . السٌن بتقدٌم سٌار

 أربعة إال المعجمة وإسكان الموحدة بكسر شر كلهب -

أبً بن عبدهللا : وإهمالها فبضمها
ٔ٘2

 الصحابً بسر 

 هذا وقٌل محجن وابن هللا عبٌد وابن سعٌد بن وبسر

 . جمةعبالم

 اثنٌن إال المعجمة وكسر الموحدة بفتح كله بشٌر -

[وبشٌر] كعب بن بشٌر الفتح ثم فبالضم
ٔٙٓ

 ٌسار بن 

 . المهملة وفتحتحت  ناةالمث بضم وثالثا

 النون بضم ورابعا،  اسٌر : وٌقال عمرو بن ٌسٌر -

 . نسٌر بن قطن المهملة وفتح

 بردة عبدهللا بن بن برٌد ثالثة إال بالزاي ٌزٌد كله -

 دنالبر بن عرعرة بن ومحمد ، الراءبو الموحدة بضم

                                                             
ٔ٘9
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ة -  
ٔٙٓ

 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ة -  



،  النون ثم بفتحهما وقٌل المكسورتٌن والراء بالموحدة

الراء ] وكسر الموحدة بفتح البرٌد بن اشمه بن وعلً

[وسكون
ٔٙٔ
 . تحت من المثناة 

 العالٌة وأبا البراء معشر أبا إال بالتخفٌؾ البراء كله -

 فبالتشدٌد

 جارٌة وٌزٌد بن قدامة جارٌة بن إال بالحاء حارثة كله -

 بن واألسود جارٌة بن أسٌدبن  سفٌان أبً بن وعمرو

  فبالجٌم جارٌة بن العال

حرٌز  وأبا عثمان حرٌز بن إال والراء رٌر بالجٌمج -

 والزاي فبالحاء عكرمة عن اويالرَّ  الحسٌن بن عبدهللا

[ء]بالحا حدٌر وٌقاربه آخراً 
ٕٔٙ

 زٌد ووالد عمران والد 

 . وزٌاد

كله خراش -
ٖٔٙ

 ربعً والد اال المعجمة بالخاء 

 فبالمهملة 

 بن حصٌن أبا إال المهملة الصادبو بالضم حصٌن كله -

بن ساسان وأبا فبالفتح عاصم بن عثمان
ٔٙٗ

 بن حضٌن 

 المعجمة  والضاد فبالضم المنذر

                                                             
ٔٙٔ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي  -  
ٕٔٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة - 
ٖٔٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ة -  
ٔٙٗ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي ، ٚ -  



 خازم بن محمد معاوٌة أبا إال حازم بالمهملة -

 . بالمعجمةف

 بن واسع والد منقذ بن حبان إال بالمثناة حٌان كله -

 واسع بن حبان وجد حبان بن ٌحٌى بن محمد وجد حبان

 عن منسوب وؼٌر بامنسو هالل بنوحبان ،  حبان بن

الحاء ،  وفتح فبالموحدة وؼٌرهم وهمام ووهٌب شعبة

وحبان بن عطٌة وابن موسى منسوباً وؼٌر منسوب ]

[عن عبد هللا هو ابن المبارك
ٔٙ٘

 ةقَ رِ العَ  ان بنبَّ وحِ ،  

[فبالكسر]
ٔٙٙ
 .والموحدة  

وحدةالم بفتح حبٌب كله -
ٔٙ7
 وخبٌب عدي بن خبٌب إال 

 عن منسوب ؼٌر خبٌب وهو خبٌب بن الرحمن عبد بن

 بضم الزبٌر ابن كنٌة خبٌبوأبو  عاصم حفص بن

 . المعجمة

 ورزٌق عبدهللا بن حكٌم إال الموحدة بفتح حكٌم كله -

 .  فبالضم حكٌم ابن

 هرٌرة أبً عن رٌاح بن زٌاد إال بالموحدة رباح كله -

 البخاري وقال األكثرٌن عند فبالمثناة الساعة اشراط فً

 .بالوجهٌن 

                                                             
ٔٙ٘
 ى٠بكح ِٓ اٌزمو٠ت - 
ٔٙٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة - 
ٔٙ7
 فٟ اٌزمو٠ت : اٌٍّّٙخ  - 



 ثم بالموحدة الحارث بن زبٌد إال فٌهما ٌد لٌسزب -

)أبً( بن زبٌد إال الموطؤ فً وال بالمثناة
ٔٙ0

 الصلت 

 . وٌضم أوله بكسر فبمثناتٌن

  . فبالفتح حبان ابن اال بالضم سلٌم كله -

 وابن ٌونس ابن إال والحاء بالمعجمة شرٌح كله -

 . والجٌم فبالمهملة سرٌج أبً بن واحمد النعمان

 أبً وابن قتٌبة وابن زرٌر لم بنسَ  اال باأللؾ كله سالم -

 . وحذفها فبفتحها عبدالرحمن وابن الذٌال

 عامر وابن الفارسً سلمان إال بالٌاء سلٌمان كله -

  . فبحذفها سلمان بن وعبدالرحمن واالؼر

 وبنً قومه إمام سلمة ابن عمرو إال مالال سلمة بفتح -

 سلمة بن  الخالق عبد وفً فبالكسر األنصار من سلمة

 .الوجهان 

  وابن سنان أبً ابن سنان وفٌها بالمعجمة شٌبان كله -

 ضرار سنان وأبو سنان ابن واحمد سلمة وابن ربٌعة

  . والنون بالمهملة سنان وأم مرة ابن

 حمٌد وابن سفٌان وابن السلمانً إال عبٌدة بالضم -

 فبالفتح  عبٌدة بن وعامر

                                                             
ٔٙ8
 ونا فٟ َٔقخ ع - 



 عبٌد " كله بالضم  -

بادة " بالضم إال محمد بن عبادة شٌخ البخاري "ع -

 فبالفتح 

" عبدة " بإسكان الموحدة إال عامر بن عبدة، ]وبجالة  -

بن عبدة[
ٔٙ2
 فبالفتح واإلسكان " 

 فبالضم دعبا بن قٌس إال والتشدٌد بالفتح د كلهعبا -

  . والتخفٌؾ

 ؼٌر الزهري عن وهو خالد ابن اال عقٌل بالفتح -

 .بالضم  عقٌل وبنً قٌلع بن وٌحٌى منسوب

 . الثالثة الكتب فً ما جمٌع وهو بالقاؾ واقد كله -

 فً شً منه لٌس المشارق صاحب فقال اءبالف وافد اوأمَّ 

 موسى بن وافد ومنهم الصالح ابن وتبعه ثالثةال الكتب

 .  وؼٌره األمٌر ذكرهما سالمة بن وافدو الذارع

  -: األنساب

 . المثناة وبإسكان الهمزة بفتح ٌلً : كلهاال -

 والحسن بن البزار هشام ابن خلؾ إال البزاز : بزابٌن -

 . راء فاخرهما الصباح

                                                             
ٔٙ9
 رىٍّخ ِٓ اٌزمو٠ت   -  



 البصرة لىإ نسبة ومكسورة مفتوحة البصري : بالباء -

 وعبدالواحد النصري الحدثان بن وسأ بن مالك اال

 . فبالنون النصرٌٌن مولى وسالما النصري

)بن( ٌعلى أبا إال بالمثلثة الثوري : كله -
ٔ7ٓ

 محمد بن 

)الصلت(
ٔ7ٔ

 الواو وتشدٌد فوق فبالمثناة  زيالتوَّ  

[وبالزاي المفتوحة]
ٔ7ٕ
 .  

بضم ٌري : كلهرَ الجُ  -
ٔ7ٖ
 بن ٌحٌى إال الراء وفتح الجٌم 

 . ةالمفتوح فبالحاء شٌخهما بشر

] بالجٌم  يزالجا سعد وفٌها والمثلثة الحارثً : بالحاء -

ٌاء نسبة وهو سعد الجازي روى له مالك )الزاي  وبعد

(فً الموطؤ عن زٌد بن اسلم عن
ٔ7ٗ

سعد الجازي[ 
ٔ7٘

 

 عن عمر ابن سالت، قال  الخطاب ابن عمر مولى

الحدٌث بعضا بعضها ٌقتل الحٌتان
ٔ7ٙ

 صاحب قال 

                                                             
ٔ7ٓ
 ونا فٟ َٔقخ ع -  
ٔ7ٔ
 ونا فٟ َٔقخ ع -  
ٔ7ٕ
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٔ7ٖ
 فٟ َٔقخ ط : ثفزؼ اٌغ١ُ  -  
ٔ7ٗ
 ِب ث١ٓ اٌّؼمٛفز١ٓ ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي  -  
ٔ7٘

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٔ7ٙ

 بن ( عن سعد قال : سؤلت عبد هللا ٙ٘ٓٔالحدٌث أخرجه مالك فً الموطؤ )  -  
عمر عن الحٌتان ٌقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقال لٌس بها بؤس قال سعد ثم 

 سؤلت عبد هللا بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك . وهو حدٌث صحٌح.
صردا : الصرد : البرد ، وقد صرد الرجل ، بالكسر ٌصرد صردا بالفتح ، فهو 

 صرد بالكسر.



 الصالح : منسوب ابن وقال جده إلى وٌنسب المشارق

[الجارإلى ]
ٔ77
 اهـ المدٌنة بساحل السفن مرفؤ 

والمرفؤ
ٔ70
 مهموزا الفاء وفتح الراء وسكون المٌم بضم 

 . مقصورا

 ابً حدٌثفً  مسلم فً وقوله بالزاي الحزامً : كله -

 وقٌل بالراء قٌل الحرامً فالن على لً كان الٌسر

 . والذال بالجٌم الجذامً وقٌل ايبالز

 كسرُ  ةٍ ٌَّ ؽَ لُ  فً وٌجوز بفتحهما األنصار لمً : فًالسّ  -

 . سلٌم بنً فً السٌن وبضم الالم

 . وهللا اعلم  والمهملة باإلسكان كله الهمدانً : -

  ناً عَ نْ عَ مُ وَ  داً نَ سْ ً مُ ن  عَ  دَ جْ الوَ  ذِ خُ 

َتَحلَّلُ ى وَ الهَ  وعِ ضُ وْ مَ بِ  ٌريِ غَ فَ  ٌَ 

 الوجد به ٌرٌد ان وٌحتمل الحزن اي الوجد خذ

 العشق وهوى النفس هوى وهو الناس بٌن المتعارؾ

  . البٌت آخر هل وٌدل

 أي الهوى بموضوع فؽٌري ومعنعناً  مسنداً  عنً

قلختالم فٌه الكاذب
ٔ72

 هوى بالقصر والهوى ٌتحلل له 

                                                             
ٔ77

 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ة -  
ٔ78
 فٟ ربط اٌؼوًٚ : ِوفأٌ ثبٌفزؼ ٠ٚؼُ وّىوَ ٚافزبهٖ اٌظبغبٟٔلبي اٌيث١لٞ  - 
ٔ79
 ، ٚفٟ َٔقخ ع : اٌّقزٍف ٚ٘ٛ فطأاٌّزقٍك فٟ َٔقخ ة :  - 



 هواي قلت إلٌك أضفته فإذا  األهواء : والجمع النفس

[بالٌاء] يهو ونقولٌ وهذٌل
ٔ0ٓ
ذإٌب أبو قال 

ٔ0ٔ
 : 

 ُُ َّٞ ٚأػٕمٛا ٌٙٛاُ٘   ٍجمُٛا ٘ٛ

ًِّ عٍٕت ِظوُع  ِٛا ٌٚى فزُقوِّ
ٔ8ٕ

 
                                                             

ٔ8ٓ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ة -  

ٔ8ٔ
أثٛ مؤ٠ت اٌٙنٌٟ اٌشبػو اٌّشٙٛه اٍّٗ ف٠ٍٛل ثٓ لبي اٌؾبفع فٟ اإلطبثخ :  - 

١ل ثواء ٍِّٙخ ِٚٛؽلح فبٌل ثٓ ِؾوس ثٍّّٙخ ٚهاء صم١ٍخ ِىَٛهح ِٚضٍضخ ثٓ هث

ِظغوا ثٓ ِقيَٚ ثٓ طبٍ٘خ ٠ٚمبي اٍّٗ فبٌل ثٓ ف٠ٍٛل ٚثبلٟ إٌَت ٍٛاء ٠غزّغ 

 ِغ ثٓ َِؼٛك فٟ ِقيَٚ ......

وقال : وسبل حسان بن ثابت من أشعر الناس ؟ قال : رجال أو قبٌلة ؟ قالوا : قبٌلة 
وقال عمر بن شٌبة :  قال : هذٌل . قال بن سالم فؤقول : إنَّ أشعر هذٌل أبو ذإٌب ،

 كان مقدما على جمٌع شعراء هذٌل بقصٌدته ٌقول فٌها ... 
 والنفس راؼبة إذا رؼبتها ... وإذا ترد إلى قلٌل تقنع 

وقال المرزبانً كان فصٌحا كثٌر الؽرٌب متمكنا فً الشعر وعاش فً الجاهلٌة 
أصاب  دهرا وأدرك اإلسالم فؤسلم وعامة ما قال من الشعر فً إسالمه وكان

الطاعون خمسة من أوالده فماتوا فً عام واحد وكانوا رجاال ولهم بؤس ونجدة فقال 
 فً قصٌدته التً أولها :

ْجَزعُ  ٌَ َس ِبُمْعِتٍب َمْن  ٌْ  أَِمَن الَمُنوِن َوَرٌِبها َتَتَوّجُع؟ ... والّدْهُر لَ
 ٚلبي األطّؼٟ  : أثوع ث١ذ لبٌزٗ اٌؼوة ث١ذ أثٟ مؤ٠ت

ٌُ َهاِغجَ  إٌّْف ًٍ رَمَُْٕغ َٚ  خٌ ئما َهّغْجزَٙب، ... ٚئما رَُوكُّ ئٌٝ ل١ٍَِ
ٔ8ٕ
ًِّ عٍٕت ِظوعُ  -  ِٛا ٌٚى ُُ ... فزُقوِّ َّٞ ٚأػٕمٛا ٌٙٛاُ٘  ٍجمُٛا ٘ٛ

ث١ذ ِٓ لظ١لح ألثٟ مؤ٠ت األٔفخ اٌنوو ٠وصٟ ثٙب أثٕبئٗ ٍٚأٚهك٘ب ٌّب ف١ٙب ِٓ اٌؾىُ 

 ، ٠مٛي ف١ٙب :

 ؟ ... أَِمَن الَمُنوِن َوَرٌِبها َتَتَوّجعُ 
ْجَزعُ  ٌَ َس بُِمْعِتٍب َمْن  ٌْ  والّدْهُر لَ

َمُة: ما لِِجْسِمَك َشاِحباً ...  ٌْ  َقاَلْت أَُم
ْنَفعُ  ٌَ  ُمْنُذ اْبُتِذْلُت َوِمْثُل َمالَِك 

ٌُالَِبُم َمْضَجعاً ...   أَْم َما لِِجْسِمَك الَ 
َك َذاَك الَمْضَجعُ  ٌْ  إالّ أََقّض َعَل

 ً إّنُه ... َفؤََجْبُتها: أَّما لِِجْسمِ 
ًّ ِمَن الِبالَِد، َفَوّدُعوا  أَْوَدى َبن

، َفؤَْعَقُبونً َحْسَرًة، ...  ًّ  أَْوَدى َبن
قاِدن َوَعْبَرًة َما ُتْقلِعُ   َبْعَد الرُّ

، وأَْعَنقوا لَِهَواُهُم ...   َسَبقُوا َهَويَّ



                                                                                                                                                                               

موا، ولكّل َجْنٍب َمْصَرعُ   َفَتَخرِّ
ٍش نَ  ٌْ  اِصٍب، ...َفَؽَبْرُت َبْعَدُهُم بَِع

 َوإخاُل أَّنً الَِحٌق ُمْسَتْتِبعُ  
 َوَلَقْد َحَرْصُت ِبؤَْن أُدافَِع َعْنهُُم، ... 

ُة أَْقَبَلْت الَ ُتْدَفعُ  ٌّ  َوإذا الَمِن
ُة أَْنَشَبْت أَْظَفاَرها، ... ٌّ  وإذا الَمِن

َت ُكلَّ َتِمٌَمٍة ال َتْنَفعُ   ٌْ  أَْلَف
ُن َبْعَدُهُم َكؤَّن ُجفُونَ  ٌْ  ها ... َفالَع

ًَ ُعوٌر َتْدَمعُ   ُسِمَلْت لَِشوٍك َفِه
 َوَتَجلُِّدي للّشاِمِتٌَن أُِرٌهُم ... 

 أَّنً لَِرٌِب الّدْهِر الَ أََتَضْعَضعُ 
 حتى َكؤَّنً لِْلَحواِدِث َمْرَوةٌ، ...

ْوٍم ُتْقَرعُ   ٌَ  ِبَصَفا الُمَشقَِّر ُكلَّ 
 الَُبّد ِمْن َتَلٍؾ ُمقٌٍم، فاْنَتِظْر ... 

 ِبؤَْرِض َقْوِمَك أَْم ِبؤُْخَرى الَمْضَجعُ أَ 
 َوَلَقْد أََرى أّن الُبَكاَء َسَفاَهٌة، ...

ٌُْفَجعُ   ٌُوَلُع ِبالُبَكا َمْن   َوَلَسْوَؾ 
ْوٌم َمّرًة ... ٌَ َك  ٌْ ّن َعَل ٌَ ؤْتِ ٌَ  َول

َك ُمَقنَّعاً ال َتْسَمعُ   ٌْ  ٌُْبَكى َعلَ
 َوالّنْفُس َراِؼَبٌة إذا َرّؼْبَتها، ... 

 وإذا ُتَردُّ إلى َقلٌٍِل َتْقَنعُ 
 َكْم ِمْن َجِمٌعً الّشمل ملتبمً الهوى ...

ٍش َناِعٍم، َفَتَصّدُعوا  ٌْ  َكاُنوا بَِع
ُبُه، ...  ٌْ  َفَلِبْن ِبِهْم َفَجَع الّزَماُن َوَر

عُ   إّنً ِبؤَْهِل َمَوّدتً لَُمَفجَّ
ٌُبقً على َحَدَثاِنِه، ...   َوالّدْهُر ال 

رَ   اِة له َجَدابُد أَْرَبعُ َجْوَن السَّ
َزاُل َكؤَّنُه ... ٌَ  َصْخُب الّشَواِرِب، ال 

 َعْبٌد آلِل أَبً َربٌَعَة ُمْسَبعُ  
 أََكَل الَجِمٌَم، َوَطاَوَعْتُه َسْمَحٌج ...

 ِمْثٌل الَقَناِة، َوأَْزَعَلْتُه األْمُرعُ  
 ِبَقَراِر قٌَِعاٍن َسَقاَها َصاِبٌؾ، ... 

ٌُْقلِعُ واٍه، َفؤَْثَجَم بُ   ْرَهًة الَ 
ْعَتلِْجَن ِبَرْوِضِه، ...  ٌَ  َفَمَكْثَن ِحٌناً 

ْشَمعُ  ٌَ ِجدُّ ِحٌناً فً الِعالَِج َو ٌَ  َف
اهُ ُرُزوِنِه ... ٌَ  حتى إذا َجَزَرْت ِم

َتَقّطعُ   ٌَ  َوبؤَّي َحزِّ َمالََوٍة 



                                                                                                                                                                               

 َذَكَر الُوُروَد بَِها، َوَساَوَم أَْمَرهُ ... 
َتَتّبعُ َسْوماً، َوأَْقَبَل َحٌْ  ٌَ  َنُه 

َواِء، َوَماُإهُ ...  َفاْحَتّثُهّن ِمَن السَّ
عُ   ٌَ  َبْثٌر، َوَعاَنَدهُ َطِرٌٌق َمْه

 َفَكؤَّنُهّن َرَباَبٌة، َوَكؤّنُه ... 
ْصَدعُ  ٌَ ٌُفٌُِض َعَلى الَقَداِح َو َسٌر  ٌَ 
َناِبٍع، ...  ٌَ  َوَكؤَّنها بالِجْزِع ِجْزِع 

 ْجَمعُ َوأُوالِت ذي الَحَرَجاِت َنهٌب مُ 
 َوَكؤّنَما ُهَو ِمْدَوٌس ُمَتَقلٌِّب ...

 فً الَكّؾ، إالّ أَّنُه ُهَو أَْضَلعُ  
ٌُّوُق َمْجلَِس َرابًء الضُّ ...  َفَوَرْدَن والَع

َتَتلّعُ   ٌَ  َرَباِء َفْوَق الّنْجِم الَ 
 َفَشَرْعَن فً َحَجراِت َعْذٍب َباِرٍد ...

 عُ َحِصِب الِبَطاِح َتسٌُخ فٌِِه األْكرُ  
 َفَشِرْبَن ُثّم َسِمْعَن ِحّساً ُدوَنُه ...

ٌُْقَرعُ   َب َقْرٍع  ٌْ  َشَرُؾ الِحَجاِب، َوَر
 َوَهَماِهماً ِمْن َقاِنٍص ُمَتَلبٍِّب، ... 

 فً َكّفِه َجشٌء أََجشُّ وأَْقَطعُ 
 َفَنَكْرَنُه َفَنَفْرَن، َواْمَتَرَسْت ِبِه ... 

ٌة َوَهاٍد ُجْرُشعُ  ٌَ  َعْوَجاُء َهاِد
 َرَمى، َفؤَْنَفَذ ِمْن َنُحوٍص َعاِبٍط، ...فَ 
عُ    َسْهماً، َفَخّر َوِرٌُشُه ُمَتَصمِّ

 َوَبَدأ َلُه أَْقَراُب َهَذا َرابؽاً ... 
ٌُْرِجعُ  ٌَّث فً الِكناَنِة   َعِجالً، َفَع

اً ِمْطَحراً ... ٌّ  َفَرَمى َفؤَْلَحَق َصاِعِد
ِه األْضلُعُ   ٌْ  ِبالَكْشِح، ُمْشَتِمالً َعَل

 َفؤََبّدُهّن ُحُتوَفُهّن، َفظالٌِع ... 
 ِبَذَماِبِه، أَْو َساقٌِط ُمَتَجْعِجعُ 

ِجٌِع َكؤّنَما ...  ْعُثْرَن فً َعَلِق النَّ ٌَ 
ِزٌَد األْذُرعُ  ٌَ ْت ُبُروَد َبنً  ٌَ  ُكِس

ْبقى َعَلى َحَدَثاِنِه ...  ٌَ ْهُر الَ   َوالدَّ
عُ  ْتُه الِكالَُب ُمَروَّ  َشَبٌب أََفزَّ

 الّضَراُء الّداِجَناُت فَُإاَدهُ، ... َشَعؾَ 
ْفَزعُ   ٌَ َق  َرى الّصْبَح الُمَصدَّ ٌَ  َفإَذا 

ٌُوَب َوَطْرفُُه ...  ِه الُؽ ٌْ َن ٌْ ْرِمً ِبَع ٌَ 
ْسَمعُ  ٌَ ُق َطْرفُُه َما  ٌَُصدِّ  ُمْؽٍض، 

لُوُذ ِباألْرَطى، إَذا َما َشفَُّه ...  ٌَ  َو



                                                                                                                                                                               

 َقْطٌر، َوَراَحْتُه َبلٌٌِل َزْعَزعُ 
ُق َمْتَنُه، َفَبَدا َلُه ... َفَؽدَ  ٌَُشرِّ  ا 

 أُولى َسواِبقَِها َقِرٌباً ُتوَزعُ 
 فاْنَصاَع ِمْن َحَذٍر، َفَسّد فُُروَجُه ... 

اِن َوأَْجَدعُ  ٌَ  ُؼْضٌؾ َضواٍر َوافِ
ِن، َكؤّنما ...  ٌْ  َفَنَحا َلَها ِبُمَذلََّق

َدعُ  ٌْ ِع أَ  ِبهَما ِمَن النُّْضِج الُمَجزَّ
ْنَهْشَنهُ  ْحَتمً ...ٌَ ٌَ ُذوُدُهّن، َو ٌَ  ، و

َتٌِن ُمَولَّعُ   رَّ َوى بِالطُّ  َعْبُل الشَّ
 َحّتى إذا اْرَتّدْت َوأَْقَصَد ُعْصَبًة ...

عُ   َتَصرَّ ٌَ  ِمْنَها، َوَقاَم َسِوٌُدها 
ٌُْقِتَرا ...  ِن َلّما  ٌْ  َوَكؤَّن َسفُّوَد
ٌُْنَزعُ   َعِجال له ِبِشواِء َشْرٍب 

ْنقَِذ فَ  ٌُ َها، َفؤََصاَبُه ... َفَرَمى لِ  ذَّ
ِه الَمْنَزعُ  ٌْ  َسْهٌم، َفؤَْنَفَذ ُطّرَت

ْكُبو َفِنٌٌق َتاِرٌز، ...  ٌَ  َفَكبا َكَما 
 ِبالَخْبِت، إالّ أّنُه ُهَو أَْبَرعُ 

ْبَقى على َحَدَثاِنِه ...  ٌَ ْهُر الَ   َوالدَّ
 ُمْسَتْشِعٌر َحَلَق الَحِدٌِد ُمَقنَّعُ 

رْ  ِه الدِّ ٌْ ْت َعَل ٌَ  ُع، َحّتى َوْجُهُه  ... َحِم
ْوَم الَكِرٌَهِة، أَْسَفعُ  ٌَ َها،   ِمْن َحرِّ

ٌُها ...  ْقِصُم َجْر ٌَ  َتْعُدو ِبِه َخْوَصاُء 
ًَ ِرْخٌو َتْمَزعُ  حاَلِة َفِه  َحَلَق الرِّ

َج َلْحُمها  ...  ُبوُح َلَها َفُشرِّ  قُِصَر الصَّ
ًَ َتُثوُخ فٌَِها اإلِْصَبعُ  ًِّ َفِه  ِبالنَّ

تها، إذا ما اْسُتْؽِضَبْت، ... َتؤْبَ   ى ِبِدرَّ
َتَبّضعُ  ٌَ  إالّ الَحِمٌَم، فإّنُه 

 ُمَتَفلٌِّق أَْنَساُإَها َعْن َقانىٍء، ...
ٌُْرَضعُ    َكالقُْرِط صاٍو ُؼْبُرهُ الَ 

َنا ُتَعاِنقُُه الُكَماةُ، َوَرْوُؼُه ... ٌْ  َب
ْوماً، أُِتٌَح َلُه َجريٌء َسْلَفعُ   ٌَ 

ْعدُو ِبهش   َعْوُج اللَّباِن َكؤَّنُه ... ٌَ
ْظَلعُ  ٌَ  َصَدٌع، َسلٌٌِم َعْطفُُه، ال 

الَُهما، ... ٌْ  َفَتَناَزال، َوَتواَقَفْت َخ
عُ    َوِكالَُهَما َبَطُل اللّقاِء، ُمَخدَّ

اِن الَمْجَد، ُكلٌّ َواِثٌق ...  ٌَ َتَحاَم ٌَ 
ْوٌم أَْشَنعُ  ٌَ ْوُم  ٌَ  ِبَبالَِبِه، َفال



ًَّ  أحبَّ  أي كذا من إلى أهوى ًءالش وىوه  ىوهو إل

 السماء نٌب بالمد والهواءأحبَّ .  إذا هوى ٌهوى بالكسر

  . هواء خال وكل االهوٌة والجمع واألرض

 : الحدٌث أنواع من نواعأ ثالثة إلى البٌت فً وأشار

 كتاب كل على ٌطلق النون بفتح د: المسنَ  األول النوع

 الشهاب كمسند الصحابً إلى اسند ما هصاحبُ  فٌه معَ جَ 

الحدٌث وعلى،  الفردوس ومسند
ٔ0ٖ

 حد فً واختلؾ،  

 . هذا

 النبً إلى المرفوع هو:  البر عبد بن عمر ابو فقال

للمرفوع ]خاصة فهو مرادؾ  وسلم علٌه هللا صلى

أي[
ٔ0ٗ

تصال[م] ٌكون وقد ، 
ٔ0٘

 عن نافع عن كمالك 

                                                                                                                                                                               

 ٌح َذا َرْوَنٍق، ... َفِكالَُهَما ُمَتوشَّ 
ْقَطعُ  ٌَ ابَِس  ٌَ  َعْضباً، إَذا َمسَّ األ

ٌة ...  ٌّ َزَن ٌَ  َوِكالُهَما فً َكّفِه 
 فٌَِها ِسَناٌن َكالَمَناَرِة أَْصَلعُ 

َتاِن َقَضاُهَما ... ٌّ ِهَما َماِذ ٌْ  َوَعل
 َداُوُد، أَْو َصَنُع الّسَواِبِػ ُتّبعُ  

ِهَما ِبَنوافِ  ٌْ  ٍذ، ...َفَتَخالَسا َنْفَس
 َكَنَوافِِذ الُعُبّط التً ال ُترَقعُ  

َشَة َماِجٍد، ...  ٌْ  َوِكالَُهما َقْد َعاَش ِع
ْنَفعُ  ٌَ  َوَجَنى الُعَلى، َلْو أّن َشٌباً 

ِهما، ...  ٌْ ٌِح َبْعُد َعَل ٌُوُل الرِّ  َفَعَفْت ُذ
ٌُْزَرعُ  َبُه ما  ٌْ ْحُصُد َر ٌَ ْهُر   والدَّ

 
ٔ8ٖ
 ٠ش ٠ؼٕٟ إٌَّل ٠طٍك ػٍٝ اٌؾل -  
ٔ8ٗ
 فٟ َٔقخ ة ُوزجذ فٟ اٌؾبش١خ  - 
ٔ8٘
 ٚاٌز١ّٙل . إٌَـ ثبلٟ ٘ٛ فطأ ِٚب أصجزٗ ِٓفٟ اٌّقطٛؽ ة : ِٕمطؼب ٚ - 



 ٌكون وقدم ، وسل علٌه هللا صلى النبً عن عمر ابن

 النبً عن عباس ابن عن الزهري عن كمالك منقطعا

 رسول إلى سندَ أُ  قد ألنه مسند فهذا وسلم علٌه هللا صلى

 ٌسمع لم الزهري الن ومنقطع موسل علٌه هللا صلى هللا

 انتهى عباس ابن من
ٔ0ٙ

 

 : قال حٌث البر عبد ابن حجر : ابعد ابن وقول

 على لصدقه لإلسناد ٌتعرض ولم المرفوع المسند

 وال مرفوعا المتن كان إذا والمنقطع والمعضل المرسل

 ال بؤنه صرح قد البر عبد ابن ؛ الن نظر فٌه،  به قابل

 هُ دَّ وحَ  ، كما تقدم منقطعا أو متصال ٌكون ان فرق

 منتهاه إلى راوٌه من إسناده ما وصلُه بؤنَّ :  الخطٌب

 ٌخرج هذا وعلى.  وؼٌره صحابً على وقؾ مع ولو

 قلٌل الموقوؾ فً للمسند مواستعماله والمعضل المرسل

 والموقوؾ المرفوع فً استعماله فان المتصل بخالؾ

 . سواء حد على

 النبً إلى المرفوع بؤنهعلوم الحدٌث :  فً الحاكم هُوحدَّ 

  . السند المتصل وسلم ٌهعل هللا صلى

 االقتراح صاحب مكال وظاهر النحوي ابن قال

:  فقال نخبته فً جرح ابن اقتصر وعلٌه هٌحترج

                                                             
ٔ8ٙ

ٚ شوػ اٌزجظوح ٚاٌزنووح  ٖٕ/ٔاٌز١ّٙل ٌّب فٟ اٌّٛؽأ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚاألٍب١ٔل  - 

 ٌٍٔٙؼوالٟ ص 



وقال ]  االتصال ظاهره بسند صحابً مرفوع والمسند

فً شرحها قولً مرفوع كالجنس وقولً صحابً ٌخرج 

 أومن دونه فانه معضل  أوما رفعه التابعً فانه مرسل 

[ً ظاهره االتصالمعلق وقول
ٔ07

 ما ظاهره ٌخرج 

االنقطاع
ٔ00

 حقٌقة فٌه توجد وما االحتمال فٌه وٌدخل 

 . أولى باب من االتصال

وٌفهم من التقٌٌد بالظهور ان االنقطاع الخفً 

المعاصر الذي لم ٌثبت لقٌه ال ٌخرج  أوة المدلس نكعنع

األبمة الذٌن خرجوا  إلطباقالحدٌث عن كونه مسندا 

ذلكالمسانٌد على 
ٔ02
 : وهذا التقرٌر موافق لقول الحاكم 

المسند : ما رواه المحدث عن شٌخ ٌظهر سماعه 

 إلىصحابً  إلىمنه وكذا شٌخه عن شٌخه متصال 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم انتهى
ٔ2ٓ

 

معلق  أوبقوله  أرادوقال بعضهم : ال ادري ما 

ٌسمى معلقا  إسنادهوهو ٌقتضً ان ما سقط من آخر 

 لما عرفته انتهى. ولٌس كذلك 

ولبعض مشاٌخً هنا كالم حسن وهو : ان الحاكم 

حظ الفرق بٌن المسند والمتصل والمرفوع من حٌث ال
                                                             

ٔ87
 ة َٔقخ ٍمطذ ِٓ -  
ٔ88

 فٟ  َٔقخ أ : االٔفظبي -  
ٔ89
 ٔي٘خ إٌظو - 
ٔ9ٓ
 ِٖٔؼوفخ ػٍَٛ اٌؾل٠ش ص  - 



من  اإلسنادحال المتن دون  إلىان المرفوع منظور فٌه 

والمسند  ، ال أومتصل  هُ انَّ 
ٔ2ٔ

الحالٌن  إلىمنظور فٌه  

 شرطً الرفع واالتصال فٌكون بٌنه وبٌن كل جمعٌفمعا 

من المرفوع والمتصل عموم وخصوص مطلق وكل 

 مسند مرفوع ومتصل وال عكس. 

والحاصل ان بعضهم جعل المسند من صفات المتن 

قٌل هذا حدٌث مسند علمنا انه  فإذاهنا  األولوهو القول 

النبً صلى هللا علٌه وسلم ثم قد ٌكون  إلىمضاؾ 

 ؼٌر ذلك.  إلىمرسال ومعضال 

لكن لحظ فٌه  أٌضاً وبعضهم جعله من صفاته )

اتصف
ٔ2ٕ

قٌل هذا مسند  فإذاوهو القول الثانً  اإلسناد 

موقوفا  وأثم قد ٌكون مرفوعا  اإلسنادعلمنا انه متصل 

(ؼٌر ذلك إلى
ٔ2ٖ
. 

 وبعضهم جعله من صفاتٌهما معا وهو قول الحاكم.

ن بفتح عٌنٌه والعنعنة مصدر عنعن نعَ النوع الثانً: المعَ 

من ؼٌر بٌان للتحدٌث  ، رواه بلفظ عن إذاالحدٌث 

 واالخبار والسماع كفالن عن فالن عن فالن والصحٌح

                                                             
ٔ9ٔ
 فٟ َٔقخ ة : ٚاٌّزظً -  
ٔ9ٕ
 فٟ َٔقخ ي : طفخ -  
ٔ9ٖ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  



اإلسنادمن قبٌل  انه
ٔ2ٗ

المتصل بشرط ان ٌسلم من  

ٌعلم انه لقً من رواه عنه  هعنعنة عن كونه مدلسا وان

 . بالعنعنة

 .  ، وهو الذي علٌه العمل ولو مرة : ن حجربقال ا

حكىالحدٌث ، بل  أهلجماهٌر  إلٌهوذهب 
ٔ2٘

ابن  

انً المقري الد عمرو أبوعلٌه، وكذا   اإلجماععبد البر 

 . لكنه اشترط كونه معروفا بالرواٌة عنه

مفتوحة  ب مالك رحمه هللا تعالى : حكم أنَّ : مذهتنبٌه

عنةعنالمشددة حكم 
ٔ2ٙ

، فٌحكم بوصله بالشرطٌن  

 أنَّ كقولهم مالك عن الزهري  األصحالمذكورٌن على 

 ذا . سعٌد بن المسٌب قال ك

وعلٌه الجمهور وال  : قال ابن عبد البر فً التمهٌد

هً باللقاء والسماع  وإنما واأللفاظاعتبار بالحروؾ 

ٌجً انه منقطع.دوالمشاهدة ثم حكى عن البر
ٔ27

 

 أيمن وضع الشًء  مؤخوذ،  : الموضوع النوع الثالث

(رتبته) النحطاط حطه، سمً بذلك
ٔ20

دابما بحٌث ال  

لق بفتح الالم وٌقال فٌه وهو المختأصال ٌنجبر 
                                                             

ٔ9ٗ
 ، عٍمطذ ِٓ َٔقخ أ  -  

ٔ9٘
 ، ٚ٘ٛ فطأ ٚاػؼ فٟ َٔقخ ة : ؽل٠ش - 
ٔ9ٙ
 ة : ػٓ َٔقخ فٟ -  
ٔ97

 ٕٙ/ٔاٌز١ّٙل  -  
ٔ98
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  



المصنوع وقد ٌلقب بالمردود والمتروك وبالباطل 

والمفسد
ٔ22
 بفتح السٌن وسمً بهذه كلها تنفٌرا عنه.  

: وهو شر الضعٌؾ وتحرم رواٌته مع العلم  قال النووي

به )فً( 
ٕٓٓ
مبٌنا( إالمعنى كان ) أي 

ٕٓٔ
 انتهى 

 : تنبٌهات

بحدٌث  ورد فً أنواع الحدٌث مع انه لٌساألول : أُ 

 بها لُ توصَّ التً ٌُ  هُ طرقُ  عرؾَ ولتُ  هِ واضعِ  زعمِ ل نظراً 

ن القبولعَ  لٌنفى معرفتهِ ل
ٕٕٓ
  

واضعه وما ٌتنزل منزلة  بإقرارالثانً: ٌعرؾ الوضع 

 أو المروي كركاكة لفظهبقرٌنة فً الرواي  أو إقراره

 . معناه أو

: من ؼرابب  وحكى الشٌخ بدر الدٌن بن جماعة

 . ع الحدٌثالجوٌنً تكفٌر واض

 أٌضاتروك مان هذا ٌلقب بال قدمنا قبل هذا الثالث :

 . والمصنؾ قد جعلهما نوعٌن فاعلم ذلك

[ٌتعلل] ٌتحلل وضعمَ  الرابع : لو قال
ٕٖٓ

ٌدخل بذلك ل 

 . أحسنل لكان عَّ نوعا رابعا وهو المُ 
                                                             

ٔ99
 اٌزنووح فٟ ػٍَٛ اٌؾل٠ش - 
ٕٓٓ
 ٓ ، ٚاٌزظؾ١ؼ ِٓ اٌزمو٠تفٟ اٌّقطٛؽ : ِ  - 
ٕٓٔ
 ى٠بكح ِٓ اٌزمو٠ت ٠مزؼ١ٙب ا١ٌَبق  - 
ٕٕٓ
 ( ٕٔٙ/  ٔفزؼ اٌجبلٟ ػٍٝ رجظوح اٌؼوالٟ ) - 



سبب فٌه ؼموض  أي –: ما اطلع  فٌه على علة  هُوحدَّ 

دحة فً قبوله مع طاربة على الحدٌث قا –وخفاء 

السالمة عنها ظاهرا، وتدرك العلة بتفرد الراوي 

[تبٌن] وبمخالفه ؼٌره له مع قرابن
ٕٓٗ

ؾ رتنبه العا،  

دخول  أووقؾ  أو بإرسالفً الفن على وهم وقع فٌه 

 أوؼٌر ذلك فٌحكم له بالصحة  أوحدٌث  فً اخر 

 ٌتردد فٌتوقؾ. أو،  الحسن

 . معل كما قدمناهوعبر عنه بعضهم بالمعلل والقٌاس ال

،  : مقاتل أربعةالخامس: ٌقال الناقلون للموضوع 

 .  ، والمصلوب ٌحٌى أبً، وابن  الواقديو

  ربِ تَ اعْ فَ  ب  الحُ  مِ هَ بْ مُ  نْ مِ  ذٌ بَ ي نُ ذِ وَ 

 لُ وِ طْ أُ  اً حَ رْ شَ  تَ مْ رُ  نْ إِ  ضٌ مِ اغَ وَ 

شًء ٌسٌر من مبهم الحب  أي، نبذ  وذي إشارة لما تقدم

مكتومه أي
ٕٓ٘
بهمنامر مٌقال  أظهرته 

ٕٓٙ
 ال مؤتى له أي 

 أسماءمن  اسم مبهمٍ  به عقبَ  أتىمنه ذلك حٌث  نَ سُ وحَ 

 .اإلشارة

                                                                                                                                                                               
ٕٖٓ

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٕٓٗ

 ، ي ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
 

ٕٓ٘
 فٟ َٔقخ ي : ِىٕٛٔٗ -  
ٕٓٙ
 فٟ َٔقخ ي ، ٚ : ِجُٙ  -  



 .  فاعتبر: امر من االعتبار

الحب ؼٌر المبهم منه وهو الواضح  أيوؼامض 

 أوللمتكلم الضمٌر  ان رمت ٌحتمل كون، منه 

امد الكالم فٌه  أي أطولالمخاطب شرحا للؽامض 

اللفظ مع قلة المعنى وهو ضد  والتطوٌل تكثٌر

 االختصار فهو تقلٌل اللفظ وتكثٌر المعنى. 

نوعٌن من  إلىما ذكر ابن جماعة  علىفً البٌت  وأشار

 . الحدٌث أنواع

. وفابدته زوال الجهالة التً ٌرد معها  : المبهماألول 

 :أقسام الحدٌث، وصنؾ فٌه جماعة وهو 

مثاله حدٌث ابن ،  رجل :  نحو أبهُمَها ،: وهو األول 

. هو  رسول هللا الحج كل عام : ٌا عباس ان رجال قال

 . ابن حابس األقرع

 سؤلوا ناساً  أنَّ سعٌد الخدري :  أبًوحدٌث 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كانوا فً سفر  أصحاب

العرب فاستضافوهم فلم ٌضٌفوهم  أحٌاءفمروا بحً من 

أو  سعحً ل، فان سٌد ال قاهل فٌكم ر : فقالوا لهم

نعم فاتاه فرقاه بفاتحة الكتاب  : فقال رجل منهممصاب 

 الستة.  األبمة أخرجهفبرأ الرجل. الحدٌث 



وقد روى البخاري القصة من حدٌث ابن عباس . 

سعٌد الخدري راوي  أبوقال الخطٌب: الراقً هو 

فً بعض أنَّ الحدٌث، وفٌه نظر من حٌث 
ٕٓ7
طرقه عند  

ما كنا  معه رجل منا قامأبً سعٌد فمسلم من حدٌث 

)رقى( نظنه ٌحسن
ٕٓ0
، وفً رواٌة ما كنا نؤبنه برقٌة ،  

ٌقال لعل ذلك وقع  أنْ  إالوهذا ظاهر فً انه ؼٌره 

 . مرتٌن مرة له ومرة لؽٌره

حدٌث مسلم فتالحى رجالن هما كعب بن  هومن

دحدر أبًمالك وعبد هللا بن 
ٕٓ2
. 

بً سالت الن امرأةذلك حدٌث عابشة ان  أمثلةومن 

صلى هللا علٌه وسلم عن ؼسلها من الحٌض قال خذي 

فرصة ممسكة فتطهري بها الحدٌث متفق علٌه من 

 .أسماءرواٌة منصور بن صفٌة ، اسمها : 

 أسماء بنت، فقال الخطٌب هً  تعٌنها فً : اختلؾتنبٌه

ٌزٌد بن السكن
ٕٔٓ
 . األنصارٌة  

بنت شكل العراقً وهو  أسماءوقال ابن بشكوال هً 

الصواب
ٕٔٔ
  

                                                             
ٕٓ7
 ة َٔقخى٠بكح ِٓ  -  
ٕٓ8
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع -  
ٕٓ9
 ع : ؽلهحفٟ َٔقخ  -  
ٕٔٓ
 فٟ اٌّقطٛؽ : اٌَّىٓ - 
ٕٔٔ
 ٚل١ً أٙب طؾفذ ِٓ اٌَىٓ ئٌٝ شىً ٚأظو ِملِخ اٌفزؼ ٌياِب - 



ٌحتمل ان تكون القصة جرت للمرأتٌن فً  : النوويقال 

 . مجلسٌن أومجلس 

هرٌرة ان امرأتٌن من هذٌل اقتتلتا  أبًوفً حدٌث 

: ام عفٌؾ بنت مسروح ، وذات  الحدٌث. اسم الضاربة

عوٌمرالجنٌن ملٌكة بنت 
ٕٕٔ
. 

عطٌة فً ؼسل بنت  أمالثانً: االبن والبنت كحدٌث 

م بماء وسدر هً زٌنب رضً النبً صلى هللا علٌه وسل

 هللا عنها.

: عبد هللا وقٌل عمرو وقٌل ؼٌره واسمها  مكتوم أمابن 

 . عاتكة :

: هو  : كرافع بن خدٌج عن عمه : العم والعمة الثالث

رٌهظ
ٕٖٔ
 بن رافع. 

 أعوذ إنً: اللهم  زٌاد بن عالقة عن عمه مرفوعا

 .الحدٌث هو قطبة بن مالك  األخالقبك من منكرات 

مثاله ما رواه النسابً من  لك عمة فالنومن ذ

النبً  أتت أنهاٌن بن محصن عن عمة له صحرواٌة 

 أذاتصلى هللا علٌه وسلم لحاجة فلما فرؼت، قال: 

                                                             
ٕٕٔ
 فٟ اٌّقطٛؽ ِو٠ُ ، ٚل١ً : ػ٠ُٛ - 
ٕٖٔ

 : ظب٘و ، ع فٟ َٔقخ أ  -  



 : . اسم عمته هذه الحدٌث ..... : نعمت ؟ قالأنِت زوج 

.  علً بن السكن وابن ماكوال أبوقاله  أسماء ،
ٕٔٗ
  

ٌوم احد  أبٌه وفً الصحٌح من حدٌث جابر فً قتل

. اسم عمته فاطمة بنت  فجعلت عمتً تبكٌه الحدٌث

 . اً عمرو بن حزم وسماها الواقدي هند

د: سع ةالرابع: الزوج و الزوجة ، زوج سبٌعَ 
ٕٔ٘

بن  

 خولة.

لٍ وَ رْ ، قال فً القاموس كجَ  بالفتح  عُ وَ رْ زوج بَ 
ٕٔٙ
 

(تقدم مثاله)عند المحدثٌن بالكسر، هالل بن مرة ، 
ٕٔ7
 . 

الن وتقدم مثاله[]الخامس ف
ٕٔ0

 

 رح بذكره بل قد ٌكون مفهوماً صَ ومن المبهم ما لم ٌُ 

: اجلس بنا  من سٌاق الكالم كقول البخاري وقال معاذ

بن  األسودوهو  ، ، فالمقول له ذلك مطوي نإمن ساعة

 .  هالل

[االعتبار]:  النوع الثانً
ٕٔ2

حدٌث  إلى ؤتًت أنْ وهو  

الرواة بسبر  لبعض الرواة فتعتبره برواٌات ؼٌره من
                                                             

ٕٔٗ
ُٓ ثشىٛاَي أ٠ؼبً فٟ " اٌّجّٙبِد " أظو شوػ اٌزجظوح  -   ٚونٌه موَوُٖ اث

  7ٕٕ/ٔٚاٌزنووح ٌٍؼوالٟ 
ٕٔ٘
 َٔقخ ع : ٍؼ١ل  فٟ -  
ٕٔٙ
 : وقوكي ،ع فٟ َٔقخ أ  -  
ٕٔ7
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  
ٕٔ8
 ٍمطذ ِٓ إٌَقخ ة -  



 ألجلتتبعها من الجوامع والمسانٌد واألجزاء  أيطرقه 

ان تعرؾ هل شاركه فً ذلك الحدٌث راو ؼٌره فرواه 

من ٌعتبر مفان كان شاركه احد  ؟ عن شٌخه ام ال

لالعتبار به  هٌخرج حدٌث أنْ ٌصلح أي  - هبحدٌث

، هذا الذي شاركه تابعا  حدٌث فٌسمى - واالستشهاد به

[لم] وان
ٕٕٓ

تابعه علٌه عن شٌخه فانظر هل  أحداتجد  

]احد[ تابع
ٕٕٔ

ال فان  أمتابعا له مشٌخ شٌخه فرواه  

تابع شٌخ شٌخه علٌه فرواه كما رواه فسمه  أحداوجدت 

وان لم تجد فافعل )،  : شاهداً  تابعا وقد ٌسمونه أٌضا

حتى فً الصحابً فكل  اإلسناد آخر إلىذلك فٌمن فوقه 

(ابعاتابع فسمه تممن وجد له 
ٕٕٕ
 .  

ممن  أحداوقد ٌسمونه شاهدا كما تقدم فان لم تجد 

بمعناه حدٌث اخر فً  أتىفوقه متابعا علٌه فانظر هل 

بمعناه حدٌث اخر فسم ذلك  أتىال ؟ فان  أمالباب 

ٌإدي معناه فقد  ا آخروان لم تجد حدٌثشاهدا  الحدٌث

 فرد.  إذنمت المتابعات والشواهد فالحدٌث دِ عُ 

سلمة حماد بن سلمة بن  أبوٌروي  ومثال ذلك ان

بن  أٌوبدٌنار البصري مثال حدٌثا ال ٌتابع علٌه عن 

                                                                                                                                                                               
ٕٔ9
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕٕٓ

 ة َٔقخ ٍمطذ ِٓ -  
ٕٕٔ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٕٕٕ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع  -  



انًجستالسسلمة  أبً
ٕٕٖ

 أبًعن محمد بن سٌرٌن عن  

، فٌنظر هل تابع  هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

، فان وجد فذاك  فً رواٌته عن ابن سٌرٌن أٌوباحد 

ى رواٌته له احد ابن سٌرٌن عل واال فٌنظر هل تابع

عن
ٕٕٗ

فان وجد فذاك واال فٌنظر هل تابع  هرٌرة أبً 

عن النبً صلى هللا علٌه وسلم  له على رواٌتهابا هرٌرة 

[فان وجد] احد
ٕٕ٘
 فذاك واال فهو فرد. 

: قد ذكرنا المتابعة والشواهد واالفراد فلنذكر كال  تتمة

 . منها لتتم الفابدة

وهً ؼٌر حماد  أٌوب: ان ٌروٌه عن  فالمتابعة

عن ابن سٌرٌن ؼٌر] أوالمتابعة التامة 
ٕٕٙ

عن  أو أٌوب 

[هرٌرة ؼٌر أبً
ٕٕ7

عن النبً صلى هللا  أوابن سٌرٌن  

،  فكل هذا ٌسمى متابعة آخر.علٌه وسلم صحابً 

 نها. عبعدها  بِ وتقصر عن االولى بحسَ 

، قال  وٌستفاد منها التقوٌة : ابن حجرالحافظ قال 

انت تامة او قاصرة عن وال اقتصار فً المتابعة سواء ك

                                                             
ٕٕٖ
 ونا فٟ وً إٌَـ -  
ٕٕٗ
 : غ١و ، ٚ فٟ َٔقخ أ  -  
ٕٕ٘
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
ٕٕٙ

 : ػٓ، ع فٟ َٔقخ أ  -  
ٕٕ7
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي  -  



اللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكفت لكنها مختصة بكونها 

 من رواٌة ذلك الصحابً . انتهى.

والشاهد: ان ٌروي حدٌث اخر بمعناه وال ٌسمى 

ابن سٌرٌن  أوهرٌرة  أبوقالوا تفرد به  وإذا ، هذا متابعة

 . حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات أو أٌوب أو

مطلق وهو ما تفرد به الراوي  ، ن: قسما والفرد

ن ٌقال هذا حدٌث ؤبجهة ك ا. ومقٌد ام عن جمٌع الرواة

خراسان عن  أوالكوفة  أوالشام  أومكة  أهلتفرد به 

 أوالبصرة  أهللم ٌروه من واما بشخص كَ ،  ؼٌرهم

 واما بثقة، فالن  إاللم ٌروه عن فالن  أوفالن  إالالكوفة 

ضمرة إالٌروه ثقة لم كَ 
ٕٕ0

ذلك خوؾ  أمثلةتركنا ، و

 . الطول

نوع  إلى: ٌحتمل ان ٌشٌر بقوله وؼامضه تذنٌب

: وهو  الفاظه ؼرٌبُ  الحدٌث وهو : أنواعثالث من 

الؽامضة  األلفاظمن  األحادٌثعبارة عما ٌقع فً متون 

ٌقبح جهله  ، ن مهمفالبعٌدة من الفهم لقلة استعمالها وهو 

فٌه ؼٌر الحدٌث خاصة وبؽٌرهم عامة وصنؾ  بؤهل

 واحد.

                                                             
ٕٕ8
 فٟ َٔقخ ي : ؽّيح  -  



ولفظ الحدٌث ]مثاله: الدخ فسر بالدخان البن صٌاد 

[النبً صلى هللا علٌه وسلم قال البن صٌاد أنَّ 
ٕٕ2

: قد  

: الدخ فقال له النبً صلى  خبؤت لك خبٌؤ فما هو؟ قال

 .  هللا علٌه وسلم : إخساء فلن تعدو قدرك

قال الترمذي
ٕٖٓ

خبؤ له )ٌوم تؤتً السماء بدخان  

موسى المدٌنً ان السر فً كونه خبؤ له  بوأمبٌن( قال 

دخان ان عٌسى صلى هللا علٌه وسلم ٌقتله بجبل ال

وقد فسره ؼٌر واحد ، : وهو قرٌب من لد  قٌل ، الدخان

. ومنهم الحاكم فسر الدخ بالجماع فً كتابه  بما ال ٌصح

: الدخ بمعنى الزخ الذي هو  ، فقال معرفة علوم الحدٌث

 . الجماع انتهى

ؼلط ، ومنهم الخطابً رجح ان الدخ نبت وهو 

لٌس  إذال معنى للدخان هنا وموجود بٌن النخٌل، وقال 

 . ان ٌرٌد بخبؤت أضمرت إالمما ٌخبؤ 

علً فً  أكان بعض العجم ٌقر : قال العراقً

سافرتم فً  إذاح للبؽوي، فقراء حدٌث: بٌالمصا

سافرتم فً الجدب   وإذاحقها،  اإلبل فؤعطواب، صْ الخ

ل ان ٌذهب ، قبفبادروا بعلفها  أي.  دروا بها نقٌهافبا

ها بفتح فقراء نقب، أي مخها الذي هو فً العظم نقٌها 

                                                             
ٕٕ9
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
ٕٖٓ
 (9ٕٖٗفٟ إٌَٓ )-  



هو  إنما:  ، فقلت له النون وبالباء الموحدة بعد القاؾ

فقال هكذا ضبطه  . الحروؾ آخرنقٌها بالكسر والٌاء 

بعض الشراح فً طرة الكتاب وإذا على الحاشٌة ما 

 ذكر 

، فقلت  ، الطرٌق الضٌق بٌن جبلٌن النقب:  وقال

 ، النقً المخ الذي فً العظم وإنماهذا خطؤ فاحش، 

وفً حدٌث  . ومنه فً حدٌث ام زرع ، ال سمٌن فٌنتقى

 .  التً ال تنقً اوالعجف األضحٌة

 إذا إالفلٌحذر طالب العلم ضبط ذلك من الحواشً 

. األبمةكانت بخط من ٌعرؾ خطه من 
ٕٖٔ

 

معرفة لؽاته وقد صنؾ فً ذلك  وٌدخل فً ذلك

، وٌحتاج فً أحكامهجماعة، وتفسٌر معانٌه واستنباط 

الخمسة ومتعلقاتها من خاص وعام  األحكامذلك لمعرفة 

 . ومطلق ومقٌد ومعضل ومجمل

  مْ كُ ز  عِ لِ  لٌلٌ ذَ  أضحى مْ كُ بِ  ٌزٌ زِ عَ 

  لُ ل  ذَ التَّ  ب  حِ المُ  افِ صَ وْ أَ  هورُ شْ مَ وَ 

 فعززنا بثالث} ومنه قوله تعالى : عزٌز بكم : أي قوٌي 

أي عاشق مشتاق والصبابة رقة  َصبّ أي قوٌنا ،  {

الشوق وحرارته ، ذلٌل لعزكم أي بٌن الذل ألجل عزكم 

                                                             
ٕٖٔ
 9ٗٔ/ٔشوػ اٌزجظوح ٚاٌزنووح  - 



، والذل بضم المعجمة ضد العز ، وبكسرها اللٌن ، 

وهو ضد الصعوبة ومنه قولهم : بعض الذل أبقى لألهل 

 و المال .

 . وفً بعض النسخ ذلٌل لؽٌركم

ع ، وفً مشهور أوصاؾ المحب التذلل أي التخضو

الذلٌل ، وحده الجمع بٌن البٌت طباق بٌن العزٌز و

 نوعٌن . إلىالمتقابلٌن ، و أشار 

عبدهللا بن منده الحافظ  العزٌز، وحده أبو -األول :

ما رواه اثنان فؤكثر، وقال ابن حجر:  أنه : األصفهانً

اثنٌن وسمً بذلك ، هو ما ال ٌروٌه أقل من اثنٌن عن 

إما لقلة وجوده ، وإما لكونه عزَّ أي قوي لمجٌبه من 

(أخر)طرٌق 
ٕٖٕ
 . 

المشهور قال ابن منده : هو ما رواه أكثر من  -الثانً:

وقال ؼٌره هو عند المحدثٌن من أقسام اآلحاد و  . ثالثة

ذلك بطرق محصورة بؤكثر من اثنٌن سمً  ما له

اعة من أبمة لوضوحه وهو المستفٌض على رأي جم

من فاض الماء ٌفٌض  النتشارهالفقهاء ، سمً بذلك 

فٌضاً ومنهم من ؼاٌر بٌن المستفٌض والمشهور بؤن 

انتهابه سواًء ،  إلىالمستفٌض ٌكون من ابتدابه 

                                                             
ٕٖٕ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  



والمشهور اعم من ذلك ومنهم من ؼاٌر بكٌفٌة أخرى 

وٌطلق على ما تقدم وعلى ما اشتهر من األلسنة وٌشمل 

حد فصاعداً بل ما ال ٌوجد له إسناد أصالً، ما إسناده وا

وقال ابن الحاجب : المستفٌض ما زاد نقلته على ]

[ثالثة
ٕٖٖ

وقال ابن السبكً : المختار عندنا أنه ما ٌعده  

ن مشاهدة أو عالناس شابعاً وقد صدر عن أصٍل أي 

ع لٌخرج ما شاع ال عن أصل وربما حصلت اسم

 باثنٌن انتهى . االستفاضة

  ٌسمى مستفٌضاً وإن سمً خبر آحاٍد. فالواحد ال

  الهُ مَ وَ  كَ نْ عَ  دَ عْ ً البُ اسِ قَ ٌُ  ٌبٌ رِ غَ 

  لُ وَّ حَ تَ لى مُ قِ ال ارِ دَ  نْ عَ  كَ ق  حَ وَ 

 

 ، ٌقال : اؼربَ  دَ عُ عنً أي بَ  ؼرٌب أي بعٌد ؼربَ 

 د .اعَ أي تبَ 

ٌقاسً البعد عنك أي حرقته ، وما له وحقك
ٕٖٗ

قسماً  
ٕٖ٘
 

وهو  االختبارعن موضع  ، عن دار البال بفتح الباء أي

                                                             
ٕٖٖ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ة -  
ٕٖٗ

ال ٌجوز الحلؾ بؽٌر هللا ، لقوله صلى هللا علٌه وسلم :  من حلؾ بؽٌر هللا فقد  - 
 رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه األلبانً فً اإلرواء . كفر أو أشرك .

ٕٖ٘
 فٟ َٔقخ ة : رٕج١ٙبً  -  



ٌكون بالخٌر والشر بلوته بلواً ، جربته
ٕٖٙ

واختبرته ،  

والبلوة بالكسر البلٌة ، والبلوى والبال واحٌد والجمع 

 البالٌا . 

 وفً بعض النسخ القال بدل البال .

منقلبمتحول أي تنقل و
ٕٖ7

، و أشار فً البٌت للنوع  

 المسمى بالؽرٌب .

ٌنفرد به بعض الرواة قال ابن الصالح : وهو الذي 

فٌه  به بعضهم بؤمر ال ٌذكرو كذلك الحدٌث الذي ٌنفرد 

 ؼٌره إما فً متنه وإما فً إسناده .

وروٌنا عن أبً عبدهللا ابن منده الؽرٌب من 

شباههما من األبمة أزهري وقتاده والحدٌث كحدٌث ال

إذا انفرد الرجل عنهم بالحدٌث ٌسمى  ممن ٌجمع حدٌثهم

روى عنهم رجالن او ثالثة واشتركوا ٌسمى فإذا ]ؼرٌباً 

[عزٌزاً 
ٕٖ0

فإذا روى الجماعة عنهم حدٌثاً سمً  

 مشهوراً .

عزٌز و المشهور ال ال من الؽرٌب و الواعلم ان كُ 

 أوالضعؾ بل قد ٌكون مشهوراً ضعٌفاً ٌنافً الصحة و

عزٌزاً  أوضعٌفاً  أوؼرٌباُ صحٌحاً  أومشهوراً صحٌحاً 
                                                             

ٕٖٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕٖ7

 ، ٚ ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕٖ8

 ، ع ، ي ، ٚ ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  



إن كان فاً بحسب اإلسناد وعزٌزاً ضعٌ أوصحٌحاً 

الؽالب على الؽرابب الضعؾ وإنما ٌحكم علٌها بالصحة 

قال مالك : شر وإذا كان المنفرد بها ٌحتمل تفرده ، 

العلم الؽرٌب ، و خٌر العلم الظاهر الذي قد رواه الناس 

. 

وقال عبد الرزاق : كنا نرى أن ؼرٌب الحدٌث خٌر فإذا 

 هو شر .

 ثالثة أنواع . إلى الؽرٌب لحدٌثقسم الحاكم ا -فابدة:

ب الصحٌحابؼر
ٕٖ2

ب ابب الشٌوخ ، و ؼراب، و ؼر 

 المتون .

ؼرٌٌب سنداً  -: أنواعخمسة  إلىقسمه ابن طاهر و

و متناً ، و متناً ال سنداً ، و سنداً ال متناً ، و ؼرٌب 

بعض السند فقط ، و ؼرٌب بعض المتن فقط ، انظر 

 . أمثلتها فً شرح االلفٌة وؼٌرها 

    هُ الُ مَ  لِ ائِ سَ الوَ  طوعِ قْ مَ بِ  اً قَ فْ رِ فَ 

  لُ ـدِ عْ مَ  كَ ـنْ عَ  الَ ال وَ  ـٌلٌ ـبِ سَ  كَ ـــٌْ لَ إِ    

بو به ٌرفق ، وحكى أفرفقاً وهو ضد العنؾ َرفق 

وأرفقته  ، ، وكذا ترفقت به بمعنى هأرفقتُ زٌد رفقُت به و

  .: نفعته 
                                                             

ٕٖ9
 فٟ َٔقخ ع : اٌؾل٠ش -  



والمرافق المرفقو
ٕٗٓ

انتفعت به  األمر منمن  

األرفق ضد ت ، وموضع العضد من الذراع ، وفقوارت

  .األخرق 

 .ما كان الرفق فً شٌٍا إال زانه  : وفً الخبر

 وعن الشافعً رضً هللا عنه : 

 وقد ٌخرق بالكثٌر فال ٌكفً .     قد ٌرفق بالقلٌل فٌكفً 

بمقطوع الوسابل الجار والمجرور متعلق بالمصدر 

ٌعة الهجران طأي الذي لٌس له ما ٌتوسل به إلٌك والق

ع طمنقطع كل شٌا حٌث ٌنتهً إلٌه طرفه ، كمنقو

ٌتوسلالوادي والرمل والطرٌق ، والوسٌلة ما 
ٕٗٔ

به  

ل  ٌالتوسو ، سابلُ الوَ و سلُ ٌر ، و الجمع الوَ ؽال إلى

 واحد .  لُ سُّ وَ والتَ 

ما له إلٌك سبٌل أي طرٌق وال سبب وال وصلة و

ر كقوله تعالى }  ٌُذكَّ َرْوا َسِبيَل الرُّْشِد اَل َوِإْن ي َ والطرٌق 
{ و  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي{ وٌإنث كقوله تعالى }  يَ تَِّخُذوُه َسِبيًل 

{ فالمراد  يَا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًل أما قوله تعالى } 

 سبباً ووصلة .

                                                             
ٕٗٓ

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٕٗٔ

 : ٠زموة ، يفٟ َٔقخ ة  -  



ال وال له عنك معدل بفتح الدال و كسرها أي 

ٌُساوٌك مصرؾ ٌصرفنً عنك أي لٌس لك ع ندي نظٌر 

ٌُعادلك فؤنصرؾ عنك إلٌه    و 

ل الشٌا من ؼٌر ادَ بالفتح ما عَ  لُ دَ وقال الفراء :العَ 

 جنسه انتهى . 

 أيهذا على إهمال الدال ، و أما على إعجامها و

عذلنا فالناً  : لٌس لً عاذل البم أصؽً لعذله ، ٌقال

 فاعتذل أي اَلَم نفسه واعتب . و اشتمل البٌت على نوع

 المقطوع . : واحد وهو

وهو ؼٌر المنقطع السابق فإن المنقطع من مباحث 

[علم اإلسناد والمقطوع من مباحث]
ٕٕٗ

المتن وٌجمع  

على مقاطٌع ومقاطع وهو الموقوؾ على التابعً سواء 

-أي طرٌق- كان قوالً أو فعالً ، إذا كان له فٌه مجال
ٕٖٗ
 

. 

وكالتابعً من دونه من أتباع  : قال ابن حجر

 إلىابعٌن فمن بعدهم فً التسمٌة مثل ما ٌنتهً الت

 التابعً فً تسمٌة جمٌع ذلك مقطوعاً .

                                                             
ٕٕٗ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
ٕٖٗ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي -  



وللشافعً وأبً القاسم الطبرانً وأبً بكر الحمٌدي 

 وأبً الحسن الدارقطنً : التعبٌر عنه بالمنقطع 

إلى التابعً وعكسه هو التعبٌر عن المضاؾ 

(احمد) لحافظ أبً بكربالمنقطع ل
ٕٗٗ

بن هارون  

 عً .ذً  البردٌجالبر

   ةٍ عَ فْ رِ وَ  ٌعٍ نِ مَ  ز  ً عِ فِ  تَ لْ زِ  لَ فَ 

 لُ انـزِ ً فَ ن  جْ و بالـتَّ لُ عْ تَ  ـتَ لْ زِ  الَ وَ  

زلت أٌها الحبٌب فً عز وهو خالؾ الذل عن  وال

عزٌزاً أي  عزة وعزازة أٌضاً صارعزاً والشٌا ٌعز 

عزٌز عزاز ككرٌم و كرام أي وجمع ال ةذل ؽٌرقوي ب

على عزك بؽٌر زوال ، ٌقال : زال استمرٌت دمت و

ما زوله ؼٌره فانزال ومن مكانِه ٌزول زوالً و الشًء

 زاَل فالن ٌفعل كذا .

ٌقال فالن فً عزة ومنعة بالتحرٌك وقد تسكن منٌع 

والمنعة جمع مانع أي هو فً عزة  ،عند ابن السكٌت 

 عشٌرته وقد ٌمنع . منمنعه ٌومن 

 ضع .رفعة : أي شرؾ والرفع خالؾ الوو

 منهلم ٌقولوا  : قال أبو بكر محمد بن السراج

رفع
ٕٗ٘
 . ة أي ارتفع قدرهُرفعَ  عَ فِ و قال ؼٌره رُ  

                                                             
ٕٗٗ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع -  



 ًَ لِ وال زلت تعلو : عال فً المكان ٌعلو علواً وعَ 

الفتح ب و ٌقال أٌضاً عال ءعال ىٌعللشرؾ بالكسر ، افً 

 ، و قال الشاعر : ىٌعل

تُ  ٌْ  لما عال كعبك لً َعل
ٕٗٙ
  

 ؽتٌن .فجمع بٌن الل

ُة الناسو ٌَّ قال فً الصحاح : و هو  ، فالن من ِعل

ًٍّ أي شرٌؾ رفٌع مثل صبً و صبٌة  جمع رجل َعل

انتهى .
ٕٗ7

 

 ةُ عالَ المَ ال الرفعة والشرؾ كذلك العُ و ءالالعَ و

 والجمع المعالً .

رم وهو أن ٌدعً علٌك ذنباً لم جالتجنً هو مثل التب

 تفعله .

رضاك ، فانزل أي انزل عن مرتبتً ألجل 

المنزلة ، واستنزل فالن ُحطَّ عن مرتبته ،  المرتبة أيو

لموضعٌن بلفظ مرادؾ له اولو ؼٌر زلت فً أحد 

 . مثالً لكان أحسن تَ مْ دُ كَ 

                                                                                                                                                                               
ٕٗ٘
 (ٓٓٔ/ ٖاألطٛي فٟ إٌؾٛ ) - 
ٕٗٙ
 ٚ٘ٛ هؤثخ - 
ٕٗ7

 7ٙٗص  -  



أي اللذٌن جنوا  ’’ ، أبناإها هاإجناأ : ‘‘المثل وفً

على هذه الدار بالهدم هم اللذٌن كانوا بنوها حكاه أبو 

 عبٌدة .

أظن أن أصل المثل : جناتها  قال فً الصحاح أنا

بناتها ألن فاعالً ال ٌجمع على أفعال ، فؤما األشهاد 

ما جمع على شهد وصحب إال أن ٌكون نواألصحاب ، فإ

هذان من النوادر ألنه ٌجٌا فً األمثال ما ال ٌجٌا فً 

 ؼٌرها انتهى .

نوع واحد وهو اإلسناد العالً والنازل  إلىأشار و

ذه األمة هاضلة من خصابص وأصل اإلسناد خصٌصة ف

 وسنة بالؽة من السنن المإكدة .

 لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء . : قال ابن المبارك

لً سنة او طلب العلو سنة ، قال اإلمام احمد اإلسناد الع

 من سلؾ . انتهى .

سند آخر  إلىالسند العالً ما قلت رجاله بالنسبة و

هإد بٌ
ٕٗ0

ر ، والنازل ضده ذلك الحدٌث بعٌنه بعدد كثٌ 

وقسم أبو الفضل محمد بن  ،  وهو ما كثرت رجاله

 طاهر العلو على خمسة أقسام :

                                                             
ٕٗ8
 : ٠و٠ٚٗ ، ع  فٟ َٔقخ أ ، ة -  



زمن العلو المطلق : و هو القرب من -األول :
ٕٗ2
 

 بإسنادرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من حٌث العدد 

نظٌؾ ؼٌر ضعٌؾ إذ لو قرب مع ضعؾ بعض رواته 

إن كان فٌه بعض ا ٌمَ ذلك العلوُّ ال سِ  إلىلم ٌلتفت 

المتؤخرٌن ممن ادعى سماعاً من الصحابة ،  الكذابٌن

 ة و أشباهه .ٌَ دْ كإبراهٌم بن هُ 

و أ قُْربٌ  اإلسناد بُ رْ قال محمد بن أسلم الطوسً : قُ 

 إلىألن قرب اإلسناد قرب  ، هللا عز وجل إلى ةٌ قربَ 

 إلىرسول هللا صلى هللا علٌه و سلم والقرب إلٌه قرب 

لة قال الحاكم : وٌحتج رحولذا استحب له الهللا عز وجل 

رسول  إلىذلك بحدٌث أنس فً مجٌا ضمام بن ثعلبه ل

من  ههللا صلى هللا علٌه وسلم لٌسمع منه مشافهة ما سمع

 ألنكررسوله إلٌه إذ لو كان طلب العلو ؼٌر مستحب 

الصالة والسالم سإاله عما أخبر به رسوله  علٌه علٌه

 .لى خبر رسوله عنه ع باالقتصارعنه وألمره 

َر فٌه بعض مشاٌخً بجواز أن ٌكون إنما َنظو

جاءه وسؤله ألنه لم ٌصدق رسوله أو أنه أراد 

]االستٌقان[
ٕ٘ٓ
 ال العلو . انتهى . 

                                                             
ٕٗ9

 ، ي ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٕ٘ٓ
 فٟ إٌَـ : االٍز١ٕبف  -  



إمام من أبمة الحدٌث  إلى بالقر -القسم الثانً :

كاألعمش وُهشٌم وابن جرٌج واألوزاعً ومالك وسفٌان 

بن علٌه وإن  سماعٌلوإوشعبة وزهٌر وحماد بن زٌد 

رسول هللا صلى هللا علٌه  إلىكثر العدد من ذلك اإلمام 

 وسلم .

الكتب  إلىالعلو النسبً أي المقٌد بالنسبة  -القسم الثالث :

ةالصحٌح عتمدةالمعروفة الم
ٕ٘ٔ

وبقٌة الكتب المعتمدة .  

وسماه ابن دقٌق العٌد علو التنزٌل ولٌس علواً مطلقاً فً 

 هذا القسم . 

تقدم وفاة الراوي عن شٌخ على وفاة  -م الرابع :القس

 آخر عن ذلك الشٌخ .  َراوٍ 

علو قدم السماع من شٌخه فمن تقدم  -القسم الخامس :

سماعه من شٌخه كان أعلى ممن سمع من ذلك الشٌخ 

 بعده .  

ضده النزول فكل قسم من أقسام العالً ضده قسم و

لعلو ُذمَّ النزول سام النازل ، و اعلم أنه كما مدح اقمن أ

 المدٌنً هو شإم .  ابن، قال 

 إنه قرحة فً الوجه . -و قال ابن معٌن :

                                                             
ٕ٘ٔ

 فٟ َٔقخ ة : اٌظؾ١ؾ١ٓ -  



هذا ما لم ٌنجبر بصفة مرجحة فإن جبر بها و

 أو أحفظكونهم  أوكزٌادة الثقة فً رجاله على العالً 

 أوكونه متصالً بالسماع وفً الثانً حضور  أوأضبط 

مذموم وال  مناولة ، فالنازل حٌنبذ ؼٌر أوإجازة 

قالوا : ، مفضول بل فاضل صرح به السلفً وؼٌره 

والنازل حٌنبذ هو العالً فً المعنى عند النظر والتحقٌق 

. 

     بِ نَ ٌْ زَ وَ  ابِ بَ ى والرَّ دَ عْ ري بسُ وَ أُ 

  لُ مَّ ؤَ المُ  تَ نْ أَ ي نعنً وَ ذِ الَّ  تَ نْ أَ وَ  

 

[فٌك]اوري فً تؽزلً 
ٕٕ٘

بسعدى والرباب وزٌنب  

 ي نرٌد بالتؽزل ال وحدة فٌهنَّ . أ وأنت الذي نعنً

عرفت ذلك فً ، تقول  ، واحد تهومعنامعنى الكالم و

 كالمه . ةمعنى كالمه و فً معنا

: بول البعٌر  فعٌلةقال فً الصحاح العنٌة على  -فابدة :

وفً عن أبً عمرو  طلى به األجربُ فً الشمس ٌُ  دقَ عْ ٌُ 

المثل )) العنٌة تشفً
ٕٖ٘

ٌت عن : الجرب (( و ٌقال 

 البعٌر تعنٌة ، إذا طلٌته بها .

                                                             
ٕٕ٘

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕٖ٘
 فٟ َٔقخ ع : رٕفٟ -  



  .المإمل تقدم أنَّ االمل هو الرجا  أنتو

: أن ٌطلق لفظ له معنٌان  أٌضاً  اإلٌهاموالتورٌة وتسمى 

وهً  ٌةفخلى قرٌنة عبعٌد وٌراد البعٌد اعتماداً قرٌب و

 :ضربان 

مجردة وهً التورٌة التً ال تحتاج شٌباً مما  : األولى

نحو قوله تعالى } الرحمن على ]ب ، ٌالبم المعنى القرٌ

هو الذي العرش استوى { فإنه أراد باستوى معناه البعٌد 

ىلاستو
ٕ٘ٗ

ٌالبم المعنى مما  شًءولم ٌقرن به  

[القرٌب
ٕ٘٘
 .الذي هو اإلستقرار  

ٕ٘ٙ
 

                                                             
ٕ٘ٗ

،  لبي ػفب هللا ػٕٗ : ٚال ٠ؼوف فٟ والَ اٌؼوة اْ اٍزٜٛ ثّؼٕٝ اٍزٌٛٝ ونا -  

 ٚ٘ب أب أمً ٌه ػٓ اِب١ِٓ ِٓ أئّخ اٌؼوث١خ فٟ ِؼٕٝ وٍّخ اٍزٜٛ :

قال االلكابً أخبرنا محمد بن جعفر النحوي ، إجازة ، ثنا أبو عبد هللا نفطوٌه قال : 
األعرابً فؤتاه رجل فقال له : ما  حدثنً أبو سلٌمان داود بن علً قال : كنا عند ابن

معنى قول هللا ، عز وجل ، الرحمن على العرش استوى ؟ فقال : هو على عرشه 
كما أخبر ، عز وجل ، فقال : ٌا أبا عبد هللا لٌس هذا معناه ، إنما معناه استولى ، 
قال : اسكت ما أنت وهذا ؟ ال ٌقال : استولى على الشًء إال أن ٌكون له مضاد ، 

 إذا ؼلب أحدهما قٌل استولى ، أما سمعت النابؽة : ف
 

 اال لمثلِك أو من أنت سابقُه 
  ى على األمدِ إذا استولَ  َسبَق الجوادِ 

 . واألمد : الؽاٌة والزمن
ٚلل ٍئً اٌق١ًٍ ثٓ أؽّل ئِبَ أً٘ اٌٍغخ ٚإٌؾٛ ً٘ ٚعلد فٟ اٌٍغخ اٍزٜٛ ثّؼٕٝ 

عبه فٟ ٌغزٙب ٍأٌٗ ػٓ مٌه ثشو  اٍزٌٛٝ فمبي ٘نا ِّب ال رؼوفٗ اٌؼوة ٚال ٘ٛ

 ا ٘ـ ِٓ الب٠ًٚ اٌضمبد اٌّو٠َٟ .

فٙناْ اِبِب أً٘ اٌٍغخ فٟ ىِبّٔٙب ال ٠مٌْٛٛ اْ اٍزٜٛ ثّؼٕٝ اٍزٌٛٝ ، صُ ٠غٟء 

 اٍزٜٛ ثّؼٕٝ اٍزٌٛٝ !! ٚرزجؼُٙ اٌؼوة ! ْاألػبعُ ٠ٚمٌٛٛ
ٕ٘٘
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي - 



مما ٌالبم  اهً التً تجامع شٌبرشحة ووالثانٌة م

ورىالمعنى القرٌب الم
ٕ٘7

به عن المعنى البعٌد المراد  

َناَىا بِأَْيٍد لفظ قبله ، كقوله تعالى } إما ب َماَء بَ نَ ي ْ { فإنه َوالسَّ

أراد بؤٌد هنا معناها البعٌد أعنً القدرة ، وقد قرن بها 

ما ٌالبم المعنى القرٌب أي الجارحة المخصوصة وهو 

 قوله بنٌناها ، أو بلفظ بعده .

كقول القاضً عٌاض ٌصؾ ربٌعا 
ٕ٘0
 بارداً  

                                                                                                                                                                               
ٕ٘ٙ

ابن عثٌمٌن رحمه هللا  العالمة قال،  االستواء فً اللؽة ٌطلق على عدة معانً - 
فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة)س و ي( تدل على الكمال }الَِّذي َخَلَق تعالى : 

ى{ ]األعلى: [؛ أي: أكمل ما خلقه؛ فؤصل السٌن والواو والٌاء تدل على َٕفَسوَّ
 الكمال.

على(، ومقرونة ثم هً على أربعة أوجه فً اللؽة العربٌة: معداة بـ)إلى(، ومعداة بـ)
 بالواو، ومجردة:

 [، ومعناها: عال واستقرٗفالمعداة بـ)على( مثل: }اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش{ ]الحدٌد:  -
اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت{  - َماِء َفَسوَّ والمعداة بـ) إلى(: مثل قوله تعالى: }ُثمَّ اْسَتَوى إَِلى السَّ

 [.2ٕ]البقرة: 
 ؟ ة بـ)على(فهل معناها كاألولى المعدا
 فٌها خالؾ بٌن المفسرٌن:

منهم من قال: إن معناها واحد، وهذا ظاهر تفسٌر ابن جرٌر رحمه هللا؛ فمعنى 
َماِء{؛ أي: ارتفع إلٌها.  }اْسَتَوى إَِلى السَّ

ومنهم من قال: بل االستواء هنا بمعنى القصد الكامل؛ فمعنى: استوى إلٌها؛ أي: 
ا تفسٌرهم هذا بؤنها عدٌت بما ٌدل على هذا المعنى، قصد إلٌها قصداً كامالً، وأٌدو

وهو )إلى(، وإلى هذا ذهب ابن كثٌر رحمه هللا؛ ففسر قوله: }ُثمَّ اْسَتَوى إَِلى 
َماِء{؛ أي: قصد إلى السماء، وإال ستواء ها هنا مضمن معنى القصد واإلقبال؛  السَّ

 ألنه عدي بـ)إلى(.أ.هـ كالمه.
 : استوى الماء والخشبة؛ بمعنى: تساوى الماء والخشبة.والمقرونة بالواو؛ كقولهم

هُ َواْسَتَوى{ ]القصص: ا َبَلَػ أَُشدَّ  [، ومعناها: كمل.ٗٔوالمجردة؛ كقوله تعالى: }َوَلمَّ
 

ٕ٘7
 فٟ َٔقخ أ ، ة : اٌّإكٞ -  
ٕ٘8
 ط١ف١خ ، ٚل١ً فٟ ١َٔبْ - 



  بسه  كؤن كانون أهدى من مال

 شهر تموز أنواعاً من الحللل

    ت فأو الؽزالة من طول المدى خر

 فما تفرق بٌن الجدي و الحمل  

 

أي كؤنَّ الشمس من كبرها وطول مدتها صارت 

ي فً أوان حلولها دلت فً برج الجدتة قلٌلة العقل ففخر

لؽزالة معناها البعٌد أي الشمس أراد باببرج الحمل ، و

البم المعنى القرٌب الذي لٌس بمراد قد َقرن بها ما ٌو

ة ولذا ذكر الجدي والحمل . فذكر الخراأي الرشا حٌث 

)حٌث ط من التورٌتٌن ترشٌحاً كبٌت السق قد ٌكون كلو

قال(
ٕ٘2
 : 

     إذا صدق الجد افترى العم للفتى 

مكارم ال تخفى و إن كذب الخال
ٕٙٓ
   

و أراد بالجد : الحظ ، و بالعم : الجماعة من الناس ، 

 بالخال : المخٌلة .

   الً وَ أَ  مَّ ثُ  ن آخـرٍ مِ  الً وْ أَ  ــذْ خُ فَ  
                                                             

ٕ٘9
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع  -  
ٕٙٓ

خ ٌٍقفبعٟ ، ٚٔٙب٠خ اإلهة فٟ فْٕٛ فيأخ األكة ٚغب٠خ اإلهة ، ٍٚو اٌفظبؽ - 

 األكة



     لُ ــم  كَ مُ  ـٌهِ و فِ ـهُ فَ  هُ نْ مِ  صفِ الن   ـنْ مِ 

  هبَّ حُ ً بِ ن  أَ  تُ مْ ـسَ قْ أَ  ذاَ إِ  ــر  بَ أَ 

 ـلُ عَ ـــشْ مُ  ةِ ابَ ـبَ الصَّ ً بِ ـلـبِ قَ وَ  ــٌمُ هِ أَ  

ر فخذ أوالً أي أول االسم الذي تؽزلت فٌه من آخ

من أبٌات النظم ثم خذ أوالً من النصؾ الثانً منه أي 

من البٌت األخٌر فهو أي اسم المتؽزل فٌه أي فً البٌت 

]البٌت األخٌر[من  مكمل ، وأول كلمة
ٕٙٔ

، : أبرُّ  منه 

أول كلمة من ، و أنً بحبه أقسمتى بقوله إذا رّ ووَ 

أهٌم فهو إبراهٌم على ترتٌبه ، النصؾ الثانً منه : 

 بابة أي الحب مشعل . صالقلبً بو

 من قول الشٌخ بدر الدٌن بن جماعة وما قلناه أقعد

من النصؾ  االولى الكلمة رحمه هللا تعالى : فخذ أوال

ول األولى من النصؾ األثم الكلمة  "أهٌم"وهً  األخٌر

لتؽزٌصٌر ذلك اسم من  "أبر"وهً 
ٕٕٙ

فٌه وهو  

تعالى أعلم التؤخٌر وهللا إبراهٌم لما فً هذا من التقدٌم و

. 

محمد بن ومإلفه  همعاأنهاه جصورة ما كتبه الشارح و]

إبراهٌم التتابً المالكً حامداً مصلٌاً ومسلماً على 

                                                             
ٕٙٔ

 : إٌظف اٌضبٟٔ ٚ٘ٛ فطأ ٚاػؼ، ع فٟ َٔقخ أ  -  
ٕٕٙ
 فٟ ِطجٛػخ ػجلهللا اٌقٛالٟٔ : رٕيي . -  



[رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٕٖٙ

 ىفً أواخر جماد 

الحمد هلل وحده مابة وسنة سبعة وعشرٌن وتسع ةاآلخر

 نعم الوكٌل .وحسبنا هللا و

كنت  اً مذكورة رأٌت أبٌاتوبعد تمام شرح األبٌات ال

تركها الناظم فؤحببت إلحاق  أنواعانظمتها كملت بها 

 أللفاظبما تقدم من ؼٌر شرح  أنواعشرح ما فٌها من 

 األبٌات   أولاألبٌات لعدم قوتها ، و 

  وتعلٌق قلبً بالتعلل مفرد

ُب أحَوالً ٌشذومقلو
ٕٙٗ
 ٌقبل                 و 

 -:ستة أنواع  إلىأشار فٌه و

هو ما حذؾ م المشددة وق بفتح الاللَّ المعَ  لنوع األول :ا

المتن لمن  ىواحد من الرواة فؤكثر وعز إسناده فً مبتدأ

فوق المحذوؾ مع صٌؽة الجزم أو
ٕٙ٘

التمرٌض بل لو  

اقتصر على  بانآخره  إلىحذؾ رواة اإلسناد من أوله 

الرسول فً المرفوع أو على الصحابً فً الموقوؾ 

اً أٌض كان تعلٌقاً 
ٕٙٙ

الطالق لجدار و، أخذ من تعلٌق ا 

أما ما حذؾ من آخره االتصال ، وونحوهما بجامع قطع 
                                                             

ٕٖٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي  -  
ٕٙٗ

: ٠ٕجن ، ٚ٘ٛ فطأ ثل١ًٌ أٗ موو اٌشبم فٟ إٌٛع اٌقبٌِ ِّب ، ع فٟ َٔقخ أ  -  

  اشزًّ ػ١ٍٗ اٌج١ذ ِٓ أٔٛاع اٌؾل٠ش
ٕٙ٘
 فٟ َٔقخ ع : ٚاٌزّو٠غ -  
ٕٙٙ
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع  -  



 الختصاصه بؤلقاب ؼٌره كعضلٍ أو أثنابِه فلٌس تعلٌقاً 

قال باختلؾ فٌما عزاه مصنؾ لشٌخه ، و وإرسالٍ  وقطعٍ 

معنعن أو نحوه من صٌػ الجزم هل هو كال]أو زاد فالن 

فٌكون متصالً من البخاري[
ٕٙ7

نحوه لثبوت اللقاء و 

المعنعن والسالمة من التدلٌس إذ شرطُ 
ٕٙ0

ثبوت ذلك أو  

 ؼٌره .درج علٌه الحمٌدي وتعلٌق و

ٌه الرابع عند بناه فً التنبٌ المعلل وقد -النوع الثانً :

 قول الناظم ٌتحلل .

ناه أٌضاً عند ذكر الناظم بٌ قد قدالفرد و -النوع الثالث :

 للمنكر .

ٌؾ[هو من الضعالمقلوب ]و -النوع الرابع :
ٕٙ2

هو و 

شهور براٍو فٌبدله حدٌث م إلىقسمان ، أحدهما أن ٌؤتً 

مشهور  كحدٌثفٌه  بَ ؼِ رَ ٌُ الطبقة لِ  براٍو نظٌره فً

بسالم
ٕ7ٓ

فجعل مكانه نافع 
ٕ7ٔ

هذا ن دقٌق العٌد : وبقال ا 

 ٌطلق على راوٌه أنه ٌسرق الحدٌث .

                                                             
ٕٙ7

 ، ع ، ٚ ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕٙ8
 فٟ َٔقخ ٚ : اٌّؼؼً -  
ٕٙ9

 ٚفٟ َٔقخ ٚ : ٚ٘ٛ ِٓ اٌظؼت  ع  ، ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕ7ٓ

 : وؾل٠ش ِشٙٛه ثواٚ ٌٗ ثَبٌُ . ٘ىنا ، ع فٟ َٔقخ أ -  
ٕ7ٔ

  : هافؼبً ٚ ع ، ،فٟ َٔقخ أ  -  



بتقدٌم ب مخالفة الراوي للثقات ووقال ابن حجر : المقل

 كمرة بن كعب وكعب بن مرة ألنَّ وتؤخٌر فً األسماء 

 ً اآلخر .بأحدهما اسم أ اسمَ 

 . االرتٌابرافع  : و للخطٌب فٌه كتاب

ة عند ٌرو قد ٌقع القلب فً المتن أٌضاً كحدٌث أبً هر

مسلم فً السبعة الذٌن ٌظلهم هللا فً ظل عرشه ففٌه : 

ٌنُه ما تنفق ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى ال تعلم ٌم

إنما هو حتى نقلب على أحد الرواة ، وفهذا مما ا]شماله 

[ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه
ٕ7ٕ
 . 

سند قلب سند لمتن فٌجعل -:القسم الثانً 
ٕ7ٖ

متن اخر  

قد ٌقع ذلك عمداً لمن ٌراد اخر ، ومتن هذا السند و

من فاعله كما وقع ذلك للبخاري  اختبار حفظه امتحاناً 

 ا .مهالعقٌلً وؼٌرو

بؽداد على البخاري مابة حدٌث  أهلفقد قلب 

]وجعلوا[امتحاناً 
ٕ7ٗ

ألقوها مع كل رجل عشرة منها و 

فً )هو ٌقول ، واحداً بعد واحد ، و علٌِه فً مجلس

                                                             
ٕ7ٕ
 ٚ ع ، خٍمطذ ِٓ َٔق -  
ٕ7ٖ
 ٚ ع، ى٠بكح ِٓ َٔقخ -  
ٕ7ٗ

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  



(كل
ٕ7٘

نتهى العشرة أجابهم األول ال اعرفه فلما ا واحدٍ  

رد كل سند لمتنه فؤذعنوا لحفظهفؤول و
ٕ7ٙ
 . 

رواه جرٌر بن  ثٍ قد ٌقع ذلك بؽٌر قصد كحدٌو

حازم عن ثابت البنانً عن أنس رضً هللا عنه قال : 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : إذا أُقٌمت الصالة 

انقلب إسناده على فال تقوموا حتى ترونً . فهذا حدٌث 

عن عبدهللا  ٌحٌى بن كثٌرلهو مشهور جرٌر بن حازم و

ذا كٌه هبن أبً قتادة عن أبٌه عن النبً صلى هللا عل

هو عند مسلم و رواه األبمة الخمسة من طرق عن ٌحٌى

عن  النسابً من رواٌة حجاج ابن أبً عثمان الصواؾو

 وجرٌر انما سمعه من حجاج بن أبً الصواؾ، ٌحٌى 

 فانقلب علٌه .

قدمناه عند ذكر الناظم للمنكر الشاذ و -النوع الخامس :

فراجعه
ٕ77
 هناك . 

رواٌته أو ترد ، قال  لُ بَ قمعرفة من تُ  -النوع السادس :

الحدٌث على صالح : اجمع جماهٌر أبمة الفقه وابن ال

أن ٌكون عدالً ٌشترط فٌمن ٌحتج برواٌته شرطان  إنه

                                                             
ٕ7٘
 ي ٍمطذ ِٓ َٔقخ -  
ٕ7ٙ

  -  َُ ٓ اٌّؾلص١ٓ ٚفٟ ٍٕل٘ب ػؼف ٚشٙورٙب رغٕٟ ٘نٖ اٌؾبكصخ اشزٙود ػٍٝ اٌ

 ػٓ ٍٕل٘ب .
ٕ77

 : فززجؼزٗ ، ع فٟ َٔقخ أ -  



اسع انظره فً المطوالت هذا باب وو،ضابطاً لما ٌروٌه 

. 

 ومضطرب التعدٌل والجرح قادح    

        لن سماعً للحدٌث التحمُ سِ و

أربعة إلىأشار فً هذا البٌت و
ٕ70
  -أنواع : 

 لب بكسر الراء وهو نوع من المعَ المضطرِ  -األول :

وهو ما ٌروى على وجوه مختلفة من راٍو واحد مرتٌن 

قال ابن ، ومتساوٌة  ن راوٌٌن أو رواةمفؤكثر أو 

ال مرجح ، فإن رجحت واحدة أي وجماعة : متقاربة 

أكثر صحة أو بوجه من و جوه  أوكون راوٌها أحفظ ب

ذا إن ولم ٌكن مضطرباً وك للراجحةكم جٌح ، حُ التر

ضعؾ الحدٌث ٌوجب  أمكن الجمع . واالضطراب

ٌقع فً السند كحدٌث الخط من إلشعاره بعدم الضبط و

المصلً للسترة المروي بلفظ : فإذا لم ٌجد عصا 

لٌخط خطاً ، فإن إسناده كثٌر فٌدٌه  نا بٌهَ ٌنصبُ 

فإنَّه )ة ، ٌّ االختالؾ على راوٌه وهو إسماعٌل بن أمَ 

[أبً]عنه عن  يَّ رو
ٕ72

عمرو محمد بن حرٌث عن  

عنه عن أبً  رويَّ و}عن أبً هرٌرة ،  جده عن حرٌث

                                                             
ٕ78
 : صالصخ ، ٚلل كِظ إٌمطخ اٌضب١ٔخ ثبٌضبٌضخ ، ع فٟ َٔقخ أ -  
ٕ79
 َٔقخ أٍمطخ ِٓ  -  



[عن أبٌه]عمرو بن حرٌث 
ٕ0ٓ

رويَّ عن أبً هرٌرة ، و 

محمد بن عمرو نباعنه عن 
ٕ0ٔ

 أبًعن جده عن  

{هرٌرة
ٕ0ٕ

رويَّ عنه عن محمد بن عمرو بن و ، 

( أبًحرٌث عن أبً سلمة عن 
ٕ0ٖ

رة ، و رويَّ عنه هرٌ

 عن ؼٌر ذلك .

ٌقع فً المتن كحدٌث فاطمة بنت قٌس قالت : و

سلم عن الزكاة هللا علٌه وبل رسول هللا صلى سؤلت أو سُ 

الزكاة . فرواه الترمذي ؟ فقال : إنَّ فً المال حقاً سوى 

رواه أبن ماجه عنها بلفظ : لٌس فً المال حق هكذا ، و

 سوى الزكاة .

[تعارض الجرح والتعدٌل] -النوع الثانً :
ٕ0ٗ
 . 

التعدٌل قدم الجرح مطلقاً ولو كان رح وإذا تعارض الج

فٌه ]نقله الخطٌب عن جمهور العلماء و المعدلون أكثر ،

[قول ثان تقدٌم التعدٌل إن كان المعدلون أكثر
ٕ0٘

، و  

[ ]إال بمرجحقول ثالث ال ٌرجح أحدهما 
ٕ0ٙ
 . 

                                                             
ٕ8ٓ

 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ة -  
ٕ8ٔ

فٟ َٔقخ أ : ٚهٚٞ ػٕٗ ػٓ اثٓ ِؾّل ثٓ ػّو ٚاثٓ ِؾّل ػٓ أث١ٗ ػٓ علٖ  -  

 ػٓ أثٟ ٘و٠وح
ٕ8ٕ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي -  
ٕ8ٖ
 ٕ٘ب ؽظً رمل٠ُ ٚرأف١و فٟ إٌَـ  -  
ٕ8ٗ

 ٚع ، ،  ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕ8٘

 ي ، ٚ ع ، ، ٚلل اصجزذ فٟ َٔقخ وزجذ فٟ ؽبش١خ إٌَقخ أ ٚ ة -  
ٕ8ٙ

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  



وع الثالث[الن]
ٕ07

تعدٌله معرفة جرح الراوي و] -: 

[أي
ٕ00

 رتبهامعرفة رتب ألفاظهما . قال النووي و قد  

ابن أبً حاتم
ٕ02
 أجاد . انتهى .فؤحسن و 

تعدٌل مراتب بعضها أقوى من بعض ، فؤلفاظ ال

 ةوالتجرٌح نسب، الشخص  إلىالتعدٌل نسب العدالة و

 الجرح إلٌه .

ما فٌه أفعل التفضٌل ، كؤوثق الناس أو  وأعالها

األنام
ٕ2ٓ

فة القبول كثقة كرٌر ما ٌدل على ص، و ٌلٌها ت 

ؼٌره أن هذه ثقة أو ثقة ثبت وعند صاحب المٌزان و

 الرتبة أرفع رتب التعدٌل .

عند الخطٌب أرفعها حجة أو ثقة ، وأما أخفض ]و

[مراتب التعدٌل
ٕ2ٔ

فما أشعر بالقرب من أسهل 
ٕ2ٕ
 

قال ابن القطان  ، مراتب التجرٌح كقولهم فالن شٌخ

طلبة العلم بل رجل أتفقت له  ٌعنون بذلك أنه لٌس من

 رواٌة .

                                                             
ٕ87

: ٠ٚؾزًّ اْ ٠ش١و ثبٌملػ ئٌٝ ِؼوفخ عوػ  ُٚف١ٙ، ٚ ، ع ،  ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ 

 ....... ٚرؼل٠ٍٗ  اٌواٚٞ
ٕ88
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي - 
ٕ89

 : ؽبىَ ، ٚ٘ٛ فطأ ٚاٌزظؾ١ؼ ِٓ اٌزمو٠ت . فٟ إٌَـ -  
ٕ9ٓ

  ٍالَ: اال ع فٟ َٔقخ -  
ٕ9ٔ

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٕ9ٕ
 عًّفٟ َٔقخ ع : ا -  



المزي 
ٕ2ٖ

ال ٌحتج بحدٌثه مستقالً و : المّراد أنه ال ٌترك

. 

ما قرب من  أدناها أٌضاً ألفاظ التجرٌح مراتب و

تعدٌل كلٌن الحدٌث فٌكتب حدٌثهال
ٕ2ٗ

نحو وٌنظر فٌه و 

هو دون لٌن لالعتبار وقوي فٌكتب حدٌثه القولهم لٌس ب

هم ضعٌؾ الحدٌث دون قولفهو اشد فً الضعؾ ، و

]به[ لٌس بقوي فال ٌطرح بل ٌعتبر
ٕ2٘
، وقولهم متروك  

 كذاب فال ٌكتب حدٌثه . أوالحدٌث 

النوع الرابع
ٕ2ٙ

هو التمٌٌز سنُّ السماع للحدٌث ، و -: 

على قبول حدٌث جماعة األمة  إلجماععند الجمهور 

 به من ثواما حد تحملوا فً صؽرهم كالسبطٌن و قبولهم

نقل القاضً عٌاض : أن أهل الفن غ وبعد البلو ذلك

[ٌنسن ]بخمسحددوا أول زمن ٌصح فٌه السماع 
ٕ27
 

علٌه الجمهور . قال ابن الصالح : و إلىه ؼٌره بنسو

خمس سنٌن  ألبناستقر العمل من أهل الحدٌث فكتبوا 

سمعفصاعداً 
ٕ20
 حضر انتهى .و لمن دونه حضَر أو أُ ا 

                                                             
ٕ9ٖ

إٌىذ ػٍٝ ِملِخ اثٓ : اٌّئٟ ، ٚاٌّضجذ ِٓ َٔقخ ة  ِٚٓ  ، ع فٟ َٔقخ أ -  

 اٌظالػ ٌٍيهوشٟ
ٕ9ٗ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  
ٕ9٘

 ى٠بكح ِٓ اٌزمو٠ت ٌٍٕٛٚٞ -  
ٕ9ٙ

 : اٌضبٌش ؛ ألٔٗ كِظ إٌمطخ اٌضب١ٔخ ثبٌضبٌضخ وّب ِو . ، ع فٟ َٔقخ أ -  
ٕ97

 فٟ َٔقخ ة : ف١َّٓ ٍٕخ ٚ٘ٛ فطأ -  
ٕ98
 كح ِٓ َٔقخ ي ى٠ب -  



عتبار اقال النووي فً كتابه التقرٌب : الصواب و

 رد الجواب كان ممٌزاً الخطاب و التمٌٌز فإن فهمَ 

هذا عن موسى بن نحو رويَّ صحٌح السماع وإال فال و

 هارون و احمد بن حنبل انتهى .

  متابع هواهشاهد حبً فً و 

لملمتّما اختلفً فٌه ال ٌوا
ٕ22

 

 .أشار فً هذا البٌت إلى ثالثة أنواع 

 الشاهد . -النوع األول :

ناهما عند قول ابن فرح بٌ قدمتابعات وال -: النوع الثانً

 نبذ من مبهم الحب فاعتبر . يذ: و

هو فن معرفة المختلؾ من األحادٌث و -: النوع الثالث

الحدٌث كاإلمام الجامعون بٌن الفقه و األبمةفٌه مهم تكلم 

الطبري  ن جرٌربمحمد بن قتٌبة ومحمد  وأبًالشافعً 

عارضان فً المعنى هو أن ٌؤتً حدٌثان متوؼٌرهم . و

رجح ظاهراً فٌوفق بٌنهما بما ٌزٌل التعارض أو ٌ

التعارض  إلىال ٌصار أحدهما فٌعمل به دون اآلخر و

ٌح كحدٌث : النسخ مع إمكان الجمع بوجه صح إلىوال 

                                                             
ٕ99
 فٟ َٔقخ أ ، ة : ال ٠ًٍّّ -  



[حدٌثال ٌورد ممرض على ُمصٍح ]و
ٖٓٓ

فر من األجذم  

 ال طٌرة .ومع ال عدوى و، فرارك من األسد 

عارضة وبعضهم أدخلها فً فبعضهم جعلها مت

ه أن ال هوجب الجمع بٌنهما والصواالناسخ والمنسوخ و

أنَّ  بعض الحكماء منلما ٌعتقده الجاهلٌة و نفً عدوى

صلى هللا علٌه لذا قال هذه األمراض تعدي بطبعها و

 تعالى هو الخالق هللا ان أي، : فمن أعدى األول وسلم 

ممرض على  قوله ال ٌورد أنَّ لذلك بسبب وؼٌره ، و

فر من األجذم ، بٌان لما ٌخلقه هللا من مصح ، و

عند المخالطة للمرٌض وقد ٌتخلؾ ذلك عن  األسباب

هذا مذهب أهل السنة كما أنَّ النار ؼٌر محرقة سببه و

ها وكذا الطعام ؼٌر مشبع بطبعه والماء ؼٌر مرٍو بطبع

إنما هً أسباب عادٌةبطبعه و
ٖٓٔ

، و قد شوهد من  

لم ٌإثر ذلك فٌه وهو شٌا مما ذكر وخالط المصاب ب

، أصٌب به ك ونفر منه وشوهد من تحرز من ذلكثٌر و

إال نا أحدهما ناسخاً قدمناه وفإن لم ٌمكن الجمع بؤن علم

عملنا بالراجح ، كالترجٌح بصفات الرواة وكثرتهم فً 

 أحد الحدٌثٌن .

                                                             
ٖٓٓ

 ، ٚفٟ َٔقخ ع : ِغ ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٓٔ

ٟ اًٌٍّ ٚإٌؾً الثٓ ، ٚاٌفظً ف ٠ٕظو فٟ ٘نا وزبة اٌلاء ٚاٌلٚاء الثٓ اٌم١ُ -  

 ؽيَ اٌظب٘وٞ ، ٚلٌٛٗ ٘نا ٘ٛ لٛي االشبػوح ١ٌٌٚ لٛي اً٘ إٌَخ .



ادووناسخ حبً ما وجدت له 
ٖٕٓ
  

غزلتتصحٌف ألفاضً بها ٌو
ٖٖٓ

    

 -نوعٌن : إلىفً هذا البٌت  أشار

النسخ لؽة اإلزالة ، . و المنسوخالناسخ و -األول :

كنسخت الشمس الظل أي أزالته ، و النقل مع بقاء األول 

 فٌكون المراد مماثلته .

إلى آخر مع ٌقال : نسخت الكتاب أي نقلت ما فٌه  

]بقابه فً نفسه[
ٖٓٗ

منه قوله تعالى } إنا كنا نستنسخ ، و 

عملون { والنقل مع عدم بقاء األول ، ٌقال : ما كنتم ت

منه أي نقلتها من مكان آلخر ، وة نسخت النخل

إلى من وارث  انتقال المالمناسخات الموارٌث أي 

قٌقته هل هو مشترك بٌن اإلزالة اختلؾ فً حوارث و

نقل عن و حقٌقًة فً األول مجاز فً الثانً النقل أو و

من األول ؛ ألن  رخٌ، واألخٌران ٌن أو عكسه األكثر

المجاز وأن كان على خالؾ األصل أال إنه خٌر من 

قٌل للقدر المشترك بٌنهما وهو الرفع اإلشتراك ، و

ال فٌكون متواطؤً لكن
ٖٓ٘

نحو نسخ الكتاب إذ  ٌتؤتى فً 

اختلؾ فٌه اصطالحاً هل هو رفع الحكم  ال رفع فٌه و
                                                             

ٖٕٓ
 فٟ ثؼغ إٌَـ وزجذ ٘ىنا : كٜٚ -  
ٖٖٓ
 فٟ َٔقخ ة : ٠غيي -  
ٖٓٗ

 : ثمبء األٚي ، ع فٟ َٔقخ أ -  
ٖٓ٘
 ى٠بكح ِٓ ع 



 أكثروالمختار األول وعلٌه مدته  انتهاءأو بٌان 

ن من األصولٌٌن لشموله النسخ قبل التمكن منه ٌققالمح

سعه ، فمن ٌدخل وقته أو دخل ولم تمض منه ما بؤن لم ٌ

رفع الشارع لحكم من أحكامه : قال باألول قال فً حده 

والمراد برفع الحكم  - أي من أحكامها -بالحق منها 

والناسخ ، قطع تعلقه بالمكلؾ وإال فالحكم قدٌم ال ٌرتفع 

 ى الرفع المذكور وتسمٌته ناسخاً مجاز ؛ ألنما دل عل

عن  اً احترازالناسخ فً الحقٌقة هو هللا تعالى فقوله رفع 

وهو ما أفاد شٌباً معٌناً فً نفسه واللفظ  ملمجبٌان 

[ال]
ٖٓٙ
ٌعنٌه أو ما ال ٌعرؾ معناه إال بقرٌنة كاشفة فإنه  

لٌس برفع وقوله الشارع احترازاً عن أخبار بعض من 

خ من الصحابة فإنه ال ٌكون نسخاً وإن كان شاهد النس

لمن لم ٌكن بلؽه قبل ذلك  بإخبارهالتكلٌؾ إنما حصل 

وقوله من أحكامه احترازاً عن رفع اإلباحة األصلٌة فإنه 

ال ٌسمى نسخاً لثبوتها بالعقل ال بالشرع وذلك نحو 

البول قابماً فإنه لما ورد النهً عن ذلك ارتفعت اإلباحة 

من المفهوم  أي ة لتنزٌه ، وقولنا السابقوبقٌت الكراه

[المتصل] الحق احترازاً عن التخصٌص
ٖٓ7

بالتكلٌؾ  

عن انتهاء  اً احترازقوله بالحق و، كاإلستثناء ونحوه 

إنكم : السالم نتهاء الوقت كقوله علٌه الصالة والحكم با

                                                             
ٖٓٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٓ7

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  



فالصوم  . أقوى لكم فافطروامالقوا العدو ؼداً والفطر 

[مثالً ]
ٖٓ0

 رؤمولمانما اٌوم لٌس بنسخ متؤخر بعد ذلك ال 

الوقت[ ذلك] به
ٖٓ2

[قتمإ] 
ٖٔٓ

قضى وقته بعد انوقد  

 اً احترازذلك الٌوم المؤمور بإفطاره . و قوله من احكامه 

موت المكلؾ أو زوال التكلٌؾ بجنون كعن رفع الحكم 

 ونحوه ومحل تحقٌق ذلك كتب األصول .

مستصعب  مهم فن النسخ والمنسوخ فن ان اعلمو

منمو
ٖٔٔ

عاناه من أهل الحدٌث من أدخل فٌه ما لٌس  

منه لخفاء معنى النسخ ، قال الزهري أعٌى الفقهاء 

وأعجزهم أن ٌعرفوا ناسخ حدٌث رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم من منسوخه وكان اإلمام الشافعً رحمه هللا 

 صاحب علمه .

قال ابن الصالح : كان له فٌه ٌد طولى وسابقة 

ام أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى أولى حتى قال اإلم

أحد أبمة الحدٌث وقد قدم من  وارهلمحمد بن مسلم بن 

كتبت كتب الشافعً قال : ال ، قال : فرطت ، امصر : 

اسخ حدٌث رسول هللا نما علمنا المجمل من المفسر وال 

                                                             
ٖٓ8

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٓ9

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٖٔٓ

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٔٔ
 فٟ ثؼغ إٌَـ : ٚف١ّٓ -  



صلى هللا علٌه و سلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعً 

. 

ل : إنما ٌفتً من عرؾ لقد سبل حذٌفة عن شٌا فقاو

 الناسخ و المنسوخ . 

  -و ٌتبٌن النسخ بؤحد أمور أربعة : 

نص الشارع صلى هللا علٌه وسلم على الناسخ  -األول :

كقوله : كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور ، فزورها . وكنت 

نهٌتكم عن لحوم األضاحً فوق ثالث ، فكلوا ما بدا لكم 

 . 

كقول جابر رضً هللا نص صحابً علٌه ،  -الثانً :

عنه كان آخر األمر من رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم 

النسابً النار . رواه أبو داود و هترك الوضوء مما مست

. 

قول  أطلق ابن الصالح أنَّ مما ٌعرؾ به النسخ -تنبٌه :

بقوله  ثبوت النسخ األصول أهلالصحابً وخصص 

ذا ناسخ بالتفكٌر ؤنَّ هذا متؤخر فإن قال هب فٌما إذا أخبرَ 

لم ٌثبت به النسخ قالوا لجواز أن ٌقوله عن اجتهاد بناءاً 

 على أنَّ قوله لٌس بحجة .

 أن ٌعرؾ تارٌخ الواقعتٌن كحدٌث شداد بن -الثالث :

قال : أفطر الحاجم ]سلم أوس أنَّ النبً صلى هللا علٌه و



قال بن ماجة واأبو داود و النسابً وو المحجوم رواه 

نه منسوخ بحدٌث ابن عباس أنَّ النبً صلى الشافعً أ

[هللا علٌه وسلم
ٖٕٔ

هو محرم صابم أخرجه و : احتجم 

]فان ابن عباس انما صحبه محرما فً حجة  مسلم .

الوداع سنة عشر[
ٖٖٔ

 ه كانإن وفً بعض طرق شداد 

مع النبً صلى هللا علٌه وسلم زمان الفتح فرأى رجالً 

والمحجوم م ٌحتجم فً شهر رمضان فقال : أفطر الحاج

 زمن الفتح سنة ثمان . . و

، على ترك العمل بالحدٌث  األمة معتجتان  -الرابع  :

هللا صلى علٌه وسلم : من  كحدٌث معاوٌة قال رسول

فاقتلوه . رواه  بعةاجلدوه فان عاد فً الراشرب الخمر ف

ابن ماجة فؤنه أبو داود والترمذي وأصحاب السنن 

إلجماع على ترك العمل به عقاد امنسوخ ُعِرَؾ نسخه بان

فً دعوى هذا اإلجماع  نظر لمخالفة ابن حزم فً ذلك و

 خالؾ الظاهرٌة ال ٌقدح فً اإلجماع .  إال أن ٌقال

هو ٌقع فً السندالتصحٌؾ : و  -النوع الثانً :
ٖٔٗ

كما  

من لطبري قال فٌاالدارقطنً أنَّ محمد بن جرٌر  هذكر

منهم ً سلٌم وروى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من بن

                                                             
ٖٕٔ

   ٚع ، ،  ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٖٔ
 ٚع ، ، ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ  -  
ٖٔٗ
 فٟ َٔقخ ٚ : إٌَّل ، ٚفٟ َٔقخ ي : إٌَخ -  



ه بن البذر قال بالباء الموحدة والذال المعجمة وانما عقب

 فتح الدال المهملة المشددة . هو بالنون المضمومة و

ام بن مزاحم بالزاي كقول ٌحٌى بن معو ٌن : العوَّ

 الجٌم .والحاء المهملة وإنما هو بالراء و

بكر  ٌقع فً المتن ومثاله ما ذكر الدارقطنً أنَّ أباو

مرفوعاً أملى فً الجامع حدٌث أبً أٌوب لصولً ا
ٖٔ٘

  :

 شٌباً  أتبعه ستاً من شوال ، فقال فٌهمن صام رمضان و

 الٌاء آخر الحروؾ . بالشٌن والمعجمة و

 : حدٌثالكقول أبً موسى محمد بن المثنى فً و

و إنما هو بالٌاء آخر الحروؾ   - بالنون –تنعر  أو شاة

. 

 االسم اللقب أوسم وٌقع فً السمع كؤن ٌكون االو

ه أو اسم آخر واسم باسم األب على وزن اسم آخر ولقو

به ذلك على تنقطاً فٌشالحروؾ مختلفة شكالً وأبٌه ، و

السمع كؤن ٌكون الحدٌث لعاصم األحول فٌجعله بعضهم 

دل بعاصم واصل وأحدب بؤحول عن واصل األحدب فٌب

 الدارقطنً أنه من تصحٌؾ السمع علقمة بعرفطة ذكرو

تنعر ٌقع فً البصر كما تقدم فً وكذلك عكسه و

 أكحلهعلى  األحزابكحدٌث جابر : رمً أبً ٌوم و

                                                             
ٖٔ٘

 ِٛلٛفبً : ي  ع ، ،فٟ َٔقخ أ  -  



ؼندر  ول هللا صلى هللا علٌه و سلم صحفهفكواه رس

بكٌر بابً
ٖٔٙ
 و إنما هو أُبً بن كعب . 

كحدٌث أنس ٌخرج من النار من قال ال إله إال هللا و

بة شع صحفه، وكان فً قلبه من الخٌر ما ٌزن ذرة 

ٌقع فً المعنى فقال ذرة بضم الذال والتخفٌؾ و

الملقب  العنزي أبً موسى محمد بن المثنى ؾكتصحٌ

 ٌنن أحد شٌوخ األبمة الستة ما ثبت فً الصحٌحبالزمِ 

قال  ، عنزة إلىسلم صلى أنه صلى هللا علٌه و

[نحن: أنه قال : ]الدارقطنً 
ٖٔ7

قوم لنا شرؾ نحن من  

ٌرٌد  إلٌنا] – علٌه و سلم هللا صلى - النبً صلى عنزة

[صلى هللا علٌه و سلم صلىالنبً أنَّ 
ٖٔ0

 عنزة إلى 

إنما العنزة هنا الحربة ٌلتهم وقب إلىفتوهم أنه صلى 

  تنصب بٌن ٌدٌه .

منه ما ذكر الحاكم عن أعرابً أنه صلى  وأعجب]

[وسلم كان إذا صلى نصب بٌن ٌدٌههللا علٌه 
ٖٔ2

 شاة 

معنى على ثم رواه بال النون بإسكانْنزة فصحفها عَ 

قد صنؾ وهمه فؤخطؤ فً ذلك من وجهٌن وهو كثٌر و

 فٌه جماعة . 
                                                             

ٖٔٙ
أظو اٌغب٠خ فٟ شوػ اٌٙلا٠خ فٟ ػٍُ ، اٌظؾ١ؼ ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع ٚ٘ٛ  - 

  ٖٓٔ/ٔ ٌٍَٞقبٚاٌوٚا٠خ 
ٖٔ7

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٔ8

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٔ9
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي - 



]هللا[ ولسُ رَ  بدلُ و 
ٖٕٓ
 جائز  بالنبً فَ  

  لجعَ ٌُ  عن المتنِ  إسنادٍ ٌر كتأخِ 

 -فٌه مسؤلتان :

اختاره دل الرسول بالنبً أي وعكسه وجواز ب أحداُهما

فً معنى  ووي إذ ال ٌختلؾ المعنى به هنا وإن اختلؾالن

منع من ذلك ابن الصالح فقال : إذا النبً والرسول ، و

النبً ال ٌجوز للسامع  تؽٌٌره  وقع فً الرواٌة عن

حكى ابن النحوي وٌقول عن الرسول وكذا عكسه ، و

]إلى عن بعضهم : لو قٌل ٌجوز تؽٌٌر النبً 

الرسول[
ٖٕٔ

الرسول معنى  الن فً دون عكسه لما َبُعد 

و الرسالة فؤن كل رسول نبً دون هزابداً على النبً و

عكسه
ٖٕٕ
 . 

                                                             
ٖٕٓ

 ، ي ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٖٕٔ

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٕٕ
 قال النبً صلى هللا علٌه وسلم :  : عن البراء بن عازب رضً هللا عنه قال -  

إذا أتٌت مضجعك فتوضؤ وضوءك للصالة ثم اضطجع على شقك األٌمن ثم قل  
اللهم إنً أسلمت نفسً إلٌك ووجهت وجهً إلٌك وفوضت أمري إلٌك وألجؤت 

آمنت بكتابك الذي ، ا وال ملجؤ منك إال إلٌك ظهري إلٌك رؼبة ورهبة إلٌك ال منج
أنزلت ونبٌك الذي أرسلت فإن مت من لٌلتك فؤنت على الفطرة واجعلهن آخر ما 

قال فرددتها على النبً صلى هللا علٌه وسلم فلما بلؽت آمنت بكتابك الذي . تتكلم به 
 .أنزلت قلت ورسولك قال ال ونبٌك الذي أرسلت 

وفً رواٌة ، أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه رواه البخاري ومسلم و 
فإنك إن مت من لٌلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت : للبخاري والترمذي 

 . ا هـ من الترؼٌب والترهٌب للمنذري خٌرا



[ٌجوز] -الثانٌة :
ٖٕٖ

للراوي تقدٌم المتن على السند ،  

هللا صلى هللا علٌه و سلم كذا  كؤن ٌقول : قال رسول

ٌذكر سنده ، أو ٌقدم بعض وكذا ، أنبؤنا به فالن و

عمرو  اإلسناد مع المتن على بقٌة السند كؤن ٌقول روى

بر[عن جا]بن دٌنار 
ٖٕٗ

رسول هللا صلى هللا علٌه  عن 

 إلىٌسوق سنده به فالن و أنبؤنا، سلم : كذا و كذا و

ال ال ٌمنع ذلك الحكم باتصاله و تصلم إسنادعمرو فهو 

 يحمله عن شٌخه كذلك أٌذلك أي كٌمنع ذلك من روى 

أوالً ثم ٌذكر المتن كما جوزه  باإلسناد جمٌعه ٌبتدئ

 بعض المتقدمٌن من أهل الحدٌث .

وٌنبؽً أن ٌكون فٌه خالؾ نحو  :ن الصالح قال اب

، فقد حكى  الخالؾ فً تقدٌم بعض المتن على بعض

ل بؤن الرواٌة على الخطٌب المنع من ذلك على القو

المعنى ال تجوز والجواز ]على القول[
ٖٕ٘

بان الرواٌة  

 ال فرق بٌنهما فً ذلك .   على المعنى تجوز و

  عكسهكبٌر عن صغٌر و وراوٍ 

لعكسه لٌس ٌفعاب عن بنً 
ٖٕٙ
  

  -مسابل : إلىأشار فً البٌت 
                                                             

ٖٕٖ
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  

ٖٕٗ
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  

ٖٕ٘
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  

ٖٕٙ
 فٟ َٔقخ ة : ٠ؼمً -  



صحة رواٌة األكابر عن األصاؼر ، أصل  -األولى :

رواٌة النبً صلى هللا علٌه  األصاؼررواٌة األكابر عن 

 هو عند مسلم . م عن تمٌم الداري حدٌث الجساسة ووسل

اعلم أنَّ رواٌة األكابر عن األصاؼر على أضرب و

ر سناً ممن ٌروي عنه بقة وأكبمنها كون الراوي أقدم ط

عٌد األنصاري عن مالك بن س نٌحٌى ب، كالزهري و

أكبر قدراً من المروي عنه منها كون الراوي أنس ، و

أبً ذإٌب عن عبدهللا  ابنمه وحفظه ، كرواٌة مالك وللع

بن  هللاعبٌدعن  ، ورواٌة احمد وإسحاقشبهُه بن دٌنار و

بر فً الوجهٌن ، منها كون الراوي أك، و ًموسى العبس

كرواٌة عبدالؽنً بن سعٌد عن محمد بن علً الصوري 

، ومن رواٌة األكابر عن األصاؼر رواٌة الصحابة عن 

عٌن ، كرواٌة العبادلة األربعة وأبً هرٌرة ومعاوٌة التاب

كرواٌة التابعٌن عن بن أبً سفٌان عن كعب األحبار ، و

حٌى بن بعٌن كما تقدم من رواٌة الزهري وٌأتباع التا

من فوابد معرفة رواٌة األكابر عن سعٌد عن مالك و

قد روى أبو داإد اؼر تنزٌل أهل العلم منازلهم ، واألص

قال رسول هللا صلى هللا علٌه  :من حدٌث عابشة قالت 

 و سلم : انزلوا الناس منازلهم .

كرواٌة العباس  األبناءباء عن االرواٌة  -المسؤلة الثانٌة :

ابنه الفضل : أنَّ رسول هللا صلى  بن عبدالمطلب عن



ذكر ابن لم جمع بٌن الصالتٌن بالمزدلفة ، وهللا علٌه وس

روى عن ابنه عبدهللا حدٌثاً ،  الجوزي أنَّ العباس

بكر ثمانٌة أحادٌث وكذا ]روى وابل بن داود عن ابنه و

[روى سلٌمان عن ابنه
ٖٕ7

قد روى حدٌثٌن و معتمر 

أبً  نًمً قال حدثالخطٌب عن معتمر بن سلٌمان التٌ

وٌٌح :  : عنً عن أٌوب عن الحسن قال قال حدثتنً أنت

 .كلمة رحمة 

 طرٌق ٌجمع أنواعاً  قال ابن الصالح : وهذا

التً ٌجمعها رواٌة  األنواع :قال ابن النحوي  -فابدة :

بعً عن األب عن ابنه والتااألصاؼر واألكابر عن 

[سلٌمان تابعًكان قال ]تابعه 
ٖٕ0

تابعً الع ومعتمر تاب 

[ثالثة]رواٌة وأنه حدث عن واحد عن نفسه و
ٖٕ2

تابعٌن  

 بعضهم عن بعض انتهى . 

ٌعقوب حدٌثٌن  هبن البهلول عن ابن إسحاققٌل : وروى 

 أبًروى محمد بن عبدهللا بن احمد الصفار عن ابنه و

[قالها]بكر أبٌاتاً 
ٖٖٓ
 . 

 .بان عن ابنه عبدالرزاق حكاٌة روى أبو الفتح بن حو

                                                             
ٖٕ7
 مطذ ِٓ َٔقخ يٍ - 
ٖٕ8

 ٚع ، ،  ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٕ9

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٖٓ

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  



األم عن ولدها كرواٌة أم رومان عن ابنتها رواٌة و

 عابشة حدٌثٌن .

وهو كثٌر  اآلباءرواٌة األبناء عن  -الثالثة : المسؤلة

إلى معرفة الجد فٌحتاج وأهمه ما لم ٌسم فٌه األب و

       -هو نوعان :اسمه و

رواٌة الرجل عن أبٌه فقط كرواٌة أبً  -أحدهما :

هللا صلى هللا علٌه رسول  الدارمً عن أبٌه عن اءرالعش

وسلم وهً فً السنن األربعة ولم ٌسم أبوه ، واختلؾ 

فً اسمه على أقوال احدها وهو المشهور كما قال ابن 

]بكسر القاؾ  الصالح أنه أسامة بن مالك بن قهطم

والطاء[
ٖٖٔ
كما نقله ابن الصالح من خط البٌهقً وؼٌره  

رد وقٌل عطا الهاء ،بالحاء المهملة موضع   موقٌل قحط

بن برز بتقدٌم الراء على الزاي وتسكٌنها وقٌل 

وقٌل ابن بلز بالالم مكان الراء وقٌل ، وتحرٌكها أٌضاً 

[بكر]بن  ٌسار اءأبً العشر سما
ٖٖٕ
 بن مسعود . 

رواٌته عن أبٌه عن جده كعمرو بن شعٌب  -و الثانً :

[بن محمد]
ٖٖٖ

 أبٌهبن عبدهللا بن عمرو بن العاص عن  

ٌَّ  أكثرهاكبٌرة  عن جده له هكذا نسخة جٌاد ات فقه

                                                             
ٖٖٔ

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٖٖٕ

 ونا فٟ اٌّقطٛؽ ، ٚل١ً أٗ : ثٍي -  
ٖٖٖ

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  



على عبدهللا لجده واحتج به هكذا أكثر المحدثٌن حمالً 

 .دون محمد التابعً 

عن أي رواٌة األبناء  هومن أحسن : قال فً التقرٌب

[أبً]تارٌخه عن  االباء رواٌة الخطٌب فً
ٖٖٗ

الفرج  

بن اللٌث  أسدعبدالوهاب بن عبدالعزٌز بن الحارث بن 

سفٌانسود بن بن سلٌمان بن األ
ٖٖ٘

ة نٌكأُ بن ٌزٌد بن  

التمٌمً
ٖٖٙ

الفقٌه الحنبلً 
ٖٖ7

سمعت أبً ٌقول  : قال 

سمعت أبً ٌقول سمعت أبً ٌقول سمعت أبً ٌقول 

سمعت أبً ٌقول سمعت أبً ٌقول سمعت أبً ٌقول 

سمعت أبً ٌقول سمعت أبً ٌقول
ٖٖ0

عن علً بن أبً  

ل عن الحنان المنان سبطالب رضً هللا عنه ٌقول وقد 

]ٌقبل على[ الذي هو : الحنان فقال
ٖٖ2

من أعرض عنه  

 المنان الذي ٌبدأ بالنوال قبل السإال .، و

ة عن أمها عن جدتها فعزٌز جداً منه ما أاما رواٌة المرو

(حدثنا)داود فً سننه عن بندار  أبورواه 
ٖٗٓ

عبدالحمٌد  

جنوب بنت نمٌلة عن أمها  أمحدثتنً  لاقبن عبدالواحد 
                                                             

ٖٖٗ
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  

ٖٖ٘
 فٟ َٔقخ ة : شؼجبْ ٚ٘ٛ رظؾ١ف  -  

ٖٖٙ
 فٟ َٔقخ ع : اٌز١ّٟ -  
ٖٖ7
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ة - 
ٖٖ8

: موَو )ٍّؼذ أثٟ ٠مٛي( اؽل ػشو ِوح ، ٚ٘ٛ فطبء ؛ ثً ،ع فٟ َٔقخ أ  -  

 اٌظؾ١ؼ ٘ٛ رَؼخ ِواد ٚ٘ٛ ِطبثك ٌوعبي إٌَل .
ٖٖ9

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٖٗٓ
 فٟ َٔقخ ع : ؽل٠ضب ػٓ ػجلاٌؾ١ّل-  



[جابر] سوٌدة بنت
ٖٗٔ

عقٌلة بنت اسمر بن  أمها عن 

النبً صلى هللا علٌه  أتٌتمضرس عن أبٌها اسمر قال : 

ماإلى من سبق  : و سلم فباٌعته فقال
ٖٕٗ

لم ٌسبق إلٌه  

[مسلم]
ٖٖٗ
 فهو له .  

عنكذا سابق 
ٖٗٗ
 على الحق زدتهُ  

 كً ٌتكملُ  خذهُ  نظم ابن فرحٍ 

نوع من أنواع الحدٌث لطٌؾ  إلىأشار فً هذا البٌت 

، ]صنؾ فٌه الخطٌب  سابق والالحقوهو معرفة ال

كتابا سماه السابق والالحق[
ٖٗ٘

ومن فوابده حالوة  ، 

من  شًءفً القلوب وان ال ٌظن سقوط  اإلسنادعلو 

وموضوعه أن ٌشترك راوٌان فً الرواٌة عن  اإلسناد

شخص واحدٍ 
ٖٗٙ

خر متؤخر بحٌث أحدهما متقدم واال 

هما ؼٌر ٌكون بٌن وفاتٌهما امد بعٌد وإن كان المتؤخر من

ي طبقته ومثال ذلك أنَّ ومعدود من معاصري األول وذ

مالك بن أنس روى عنه أبو بكر الزهري أحد  اإلمام

                                                             
ٖٗٔ

 فواؽ لله وٍّخ .، ع َٔقخ أ ، ة ، ي ، ٚٚػغ فٟ َٔقخ ٚ ٍمطذ ِٓ  -  
ٖٕٗ
 ٚ : ِبي فٟ َٔقخ ي، -  
ٖٖٗ

 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖٗٗ
 فٟ َٔقخ ي : ِغ -  
ٖٗ٘

 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة -  
ٖٗٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع -  



ٌدودشٌوخه وروى عنه أٌضاً زكرٌا بن 
ٖٗ7

الكندي وقد  

بعد موت الزهري مابة  ٌدودتؤخرت وفاة زكرٌا بن 

ة نوسبع وثالثٌن سنة وأكثر فإن وفاة الزهري فً س

ت وفاةة وتؤخرأربع وعشرٌن وماب
ٖٗ0

 ٌدود زكرٌا بن 

 .نٌؾ وستٌن ومابتٌن  نةس إلى

قال العراقً كذا مثل
ٖٗ2

ن اتبعاً للخطٌب ابن الصالح  

وهو وإن كان روى عن مالك لكنه أحد  ٌدوزكرٌا بن د

الكذابٌن والصواب أنَّ آخر أصحاب مالك احمد بن 

وفاة السهمً  توكان يالسهمً كما قال المز إسماعٌل

سٌن ومابتٌن فٌكون بٌنه وبٌن وفاة وخم ةسنة تسع

وثالثٌن سنة والسهمً وإن كان  ةوخمس ةالزهري ماب

ضعٌفاً فؤن أبا مصعب شهد له أنه كان ٌحضر معهم 

العرض
ٖ٘ٓ
 على مالك انتهى .  

ٌد وفً ابن د تناقضوتعقبه بعض المتؤخرٌن بؤن كالمه 

وان كان روى عن مالك ٌقتضً ثبوت  أوالالن قوله 
                                                             

ٖٗ7
: درٌد ، وهً مطابقة لما فً الرواة عن مالك بترتٌب ، ع فً نسخة أ  -  

المدارك، " زكرٌا بن درٌد األشعث " هكذا وقع اسم أبٌه فً حرؾ الزاي من الرواة 
( ط الرباط. والذي فً )اإلكمال البن ماكوال(: أبو أحمد زكرٌا ٕ٘ٗ/ ٕ، 2ٔٔ/ ٕ)

( وفً 07ٖ/ ٖبن دوٌد بن محمد بن األشعث بن قٌس الكندي، روى عن الزهري )
تقٌٌد العراقً، أنه ما كان ٌنبؽً للمصنؾ التمثٌل بزكرٌا بن دوٌد عن مالك. وهو 

با، وإنما تبع المصنؾ أبا بكر مجروح ومتروك لم ٌر الحفاظ رواٌته عن مالك شٌ
 (.ٖٔ٘الخطٌب؛ فقد ذكر ذلك فً كتابٌه: السابق والالحق، والرواة عن مالك )

ٖٗ8
 ، ع ٍمطذ ِٓ َٔقخ  أ ، ة -  
ٖٗ9

 فٟ َٔقخ  ة : ٔمً -  
ٖ٘ٓ
 فٟ َٔقخ ع  وزت : اٌؼوة ، فٟ اٌّٛػؼ١ٓ -  



 أٌضاك وقوله والسهمً وان كان ضعٌفا رواٌته عن مال

فان ابا مصعب شهد له انه كان ٌحضر معهم العرض 

لك ومثال ذ، على مالك ٌقتضً ثبوت رواٌته عن مالك 

الجعفً والخفاؾ تقدمت وفات محمد بن اسماعٌل  أٌضا

ن احمد بن محمد ٌالحس أبًالجعفً البخاري على وفاة 

مابة وسبع الخفاؾ النٌسابوري بهذا المقدار وهو 

 أبًوثالثون سنة وقد كانا اشتركا فً الرواٌة عن 

السراج فروى عنه البخاري  إسحاقالعباس محمد بن 

ى عن السراج الخفاؾ وتوفً فً تارٌخه وآخر من رو
ٖ٘ٔ

، )وتوفً البخاري  سنة ثالث وتسعٌن وثالثمابة 

سنة ست وخمسٌن ومابتٌن (
ٖٕ٘
  

عنه  ٌروِ لم علوم الحدٌث معرفة من  أنواعومن : خاتمة 

لم ٌكن  إذاواحد ومن فوابدها معرفة المجهول  إال

  . فال ٌقبل وحده] صحابٌاً 

محمدومثاله 
ٖٖ٘

[الصحابً األنصاريصفوان  
ٖ٘ٗ

لم  

عمرو عامر بن شرحبٌل الشعبً  أبًٌرو عنه ؼٌر 
                                                             

ٖ٘ٔ
ٚ٘نا  فطبء ٚاػؼ ، ٚ٘ٛ ، ٚرٛفٟ اٌجقبهٞع١ّؼٙب اال َٔقخ ع :  فٟ إٌَـ - 

٘ٛ ٚفبح اٌقفبف ، لبي ا١ٌَٛؽٟ فٟ اٌزله٠ت : ٚث١ٓ ٚفبر١ّٙب ِبئخ ٍٚجغ  اٌنٞ موو

ٚصالصْٛ ٍٕخ أٚ أوضو ؛ ألْ اٌجقبهٞ ِبد ٍٕخ ٍذ ٚف١َّٓ ِٚبئز١ٓ ٚاٌقفبف ِبد 

ٍٕخ صالس ٚل١ً أهثغ ٚل١ً فٌّ ٚرَؼ١ٓ ٚصٍضّبئخ . ٚفٟ َٔقخ أ لبَ إٌبٍـ ثٛػغ 

و٘ب ئٌٝ اٌقفبف صُ وزت فٟ اٌؾبش١خ : ٚرٛفٟ ٔمبؽ ؽّو ػٍٝ وٍّخ اٌجقبهٞ ١ٌغ١

 اٌجقبهٞ ٍٕخ ٍذ ٚف١َّٓ ِٚبئز١ٓ . طؼ
ٖٕ٘
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع -  
ٖٖ٘
 ى٠بكح ِٓ َٔقخ ٚ -  



شر بضم العٌن والدالعُ  أبوالكوفً وكذا 
ٖ٘٘

بن  أسامة 

فٌما ٌعلم ]قال ابن الصالح لم ٌرو عنه ، مالك الدارمً 

[ان العراقً قال : روى عنه إالؼٌر حماد بن سلمة 
ٖ٘ٙ
 

زٌاد بن ابً زٌاد وؼٌره صحابً ، وكذا عمرو بن 

ش بَ نْ الشعبً وكذا وهب بن خَ شهر الهمدانً انفرد عنه 

 وآخرهبفتح الخاء المعجمة والموحدة بٌنهما نون ساكنة 

وصنؾ مسلم فً ،  الطابً صحابً معجمهشٌن 

المسمى بكتاب المفردات والوحدان ،  الوحدان كتابهُ 

الحسن بن سفٌان وؼٌره وهللا سبحانه  أٌضاوصنؾ فٌه 

على سٌدنا ى هللا والحمد هلل وحده وصل، وتعالى اعلم 

وأصحابه والتابعٌن وتابعٌهم محمد وعلى آله وحبٌبنا 

إلى ٌوم الدٌن ، قال مإلفه وأنهاه جامعه محمد بن 

ً عامله هللا تعالى بلطفه إبراهٌم بن خلٌل التتاي المالك

 الخفً آمٌن .

 

بع ارالهـ فً  ٖٗٗٔعبدالعزٌز فرؼت منه سنة  أبوقال 

شعبان قبل صالة العصر من ٌوم االثنٌن والحمد هلل من 

                                                                                                                                                                               
ٖ٘ٗ
 ٚ ع ، ، ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ -  
ٖ٘٘
 فٟ َٔقخ ع : ٚاٌوا -  
ٖ٘ٙ
 ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي - 



رب العالمٌن وصلى تعالى على نبٌنا محمد وعلى آله 

 وصحبه اجمعٌن
ٖ٘7
     

                                                             
ٖ٘7

 ٍٖٕ٘ٗٔخ  ٠َٛ ػوفخ ِٓأوضو ِٓ ِوح أطؾؼ ف١ٗ وبْ آفو٘ب  د ف١ٗٔظوصُ  -  

ضٙب ثؼ-، صُ هاعؼزٗ ػٍٝ َٔقز١ٓ اى٘و٠ز١ٓ  ٚاٌؾّل هلل اٌنٞ رزُ ثٕؼّزٗ اٌظبٌؾبد ٘ـ 

مٚ اٌؾغخ ٌَٕخ  ٗٔفٟ ِغبٌٌ وبْ آفو٘ب ٠َٛ اٌَجذ  -االى٘وٞ ٌٟ اٌش١ـ ِظطفٝ

َّٓ  ٘ـ 9ٖٗٔ َّٟ  ، صُ ِ فواعؼزٙب فٛلفذ ػٍٝ َٔقخ فبَِخ ٟٚ٘ إٌَقخ ) ع (  هللا ػٍ

ِٓ  ِٔٗٗٔٓ ِؾوَ ٌَٕخ  7ٕب ٠َٛ اٌق١ٌّ ٚاصجذ فوٚلٙب فٟ ِغبٌٌ وبْ آفو٘

ػٍٝ ٍٍُٚ ٘غوح اٌّظطفٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ، ٚاٌؾّل هلل اٚال ٚآفوا ٚطٍٝ هللا 

 اٌّجؼٛس هؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ .
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